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1. Úvod

Fondy malých projekt jsou sou ástí programu Evropská územní spolupráce 2007 2013. V R
jsou tyto fondy realizovány ve všech p íhrani ních regionech se sousedními státy N mecko,
Polsko, Slovensko a Rakousko. V p íhrani í s Rakouskem jsou realizovány celkem 3 fondy, pro
každý je ustanoven na každé stran hranice p íslušný Správce FMP a Administrátor FMP:
1. jižní echy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko (zahrnuje regiony NUTS III Jiho eský kraj,

Waldviertel, Mostviertel Eisenwurzen, Mühlviertel, Innviertel, Linz Wels, Steyr Kirchdorf)
– Správce a Administrátor v R sdružení Jiho eská Silva Nortica

2. jižní Morava – Dolní Rakousko (zahrnuje regiony NUTS III Jihomoravský kraj, Weinviertel,
Wiener Umland Nordteil, St. Pölten) – Správce v R Sdružení obcí a m st jižní Moravy,
Administrátor Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

3. Vyso ina – Dolní Rakousko (zahrnuje regiony NUTS III kraj Vyso ina, Waldviertel,
Mostviertel Eisenwurzen) – Správce v R Sdružení obcí Vyso ina, Administrátor
Regionální rozvojová agentura Vyso ina

Mapa . 1 Podporované území programu Evropská územní spolupráce Rakousko R 2007 2013
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Na rakouské stran mají tyto subjekty p íslušné územní partnery, se kterými jsou fondy
realizovány. Jsou ustaveny spole né Regionální monitorovací výbory, které projednají žádosti
a schvalují p ísp vek ERDF na realizaci jednotlivých malých projekt .

V Jiho eském kraji se po dohod územních a správních orgán stalo Správcem a
Administrátorem Fondu zájmové sdružení právnických osob Jiho eská Silva Nortica (dále
J SN), eská ást Euroregionu Silva Nortica, se sídlem v Jind ichov Hradci.

Jejími partnery na rakouské stran jsou:
- v zemi Horní Rakousko je Správcem a Administrátorem Fondu Regionalmanagement OÖ

GmbH s kancelá í ve Freistadtu,
- v zemi Dolní Rakousko jsou Správcem sdružení EU Plattform Pro Waldviertel a

Administrátorem Regionalmanagement NÖ, Büro Waldviertel s kancelá í ve Zwettlu.

Na Fond malých projekt Rakousko R je pro plánovací období 2007 – 2013 alokováno pro
eskou ást hranice celkem 6 745 200 EUR (finan ní p ísp vek Spole enství) a pro rakouskou
ást 1 600 000 EUR.

Na eské stran je 15 % prost edk ur eno na Administraci Fondu, zbylých 85 % je ur eno na
podporu malých projekt FMP. Na rakouské stran je administrace Fondu hrazena z jiných
zdroj . Tabulka . 1 uvádí rozd lení p ísp vku ERDF na p íhrani ní regiony FMP.

Tabulka . 1 Rozd lení prost edk ERDF na p íhrani ní regiony

Region P ísp vek z ERDF na
projekty FMP na období
2007 2013 – eská ást

P ísp vek z ERDF na projekty
FMP na období 2007 2013 –
rakouská ást

Jižní echy – Horní Rakousko –
Dolní Rakousko

2 295 000 EUR 600 000 EUR

386 400 EUR

Jižní Morava – Dolní Rakousko 2 635 000 EUR 448 000 EUR

Vyso ina – Dolní Rakousko 803 420 EUR 165 600 EUR

Celkem 5 733 420 EUR 1 600 000 EUR
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2. Analytická ást

2.1. StavFondumalýchprojekt JC–HR–DRvJiho eskémkraji

Fond malých projekt byl vyhlášen v ervnu 2008. Do prosince 2011 prob hlo 8 uzáv rek
p edkládání žádostí, v etn hodnocení a schválení projekt . Regionální monitorovací výbory
(jeden pro spolupráci s Horním Rakouskem, druhý pro spolupráci s Dolním Rakouskem) na
svých 16 jednáních schválily k realizaci 267 projekt s celkovou výší p ísp vku ERDF 1 427
498 EUR. Konkrétní ísla v EUR uvádí tabulka . 2.

Tabulka . 2 Výsledky jednání RMV – projekty schválené v Jiho eském kraji

 

íslo
výzvy Termín a místo jednání RMV

po et
schválených
projekt

p ísp vek ERDF
na projekty
spolupráce

Horní Rakousko

p ísp vek ERDF
na projekty
spolupráce

Dolní Rakousko

p ísp vek
ERDF na
projekty
celkem

25.09.08 Freistadt 19 84 875 0
1

03.10.08 Ottenstein 22 0 87 002
171 877

09.01.09 .Bud jovice 13 78 912 0
2

16.01.09 .Bud jovice 19 0 117 894
196 806

07.05.09 Freistadt 11 72 909 0
3

15.05.09 Raabs ad Thaya 23 0 158 164
231 073

26.11.09 .Bud jovice 17 91 851 0
4

20.11.09 .Bud jovice 15 0 71 317
163 168

29.04.10 Freistadt 12 45 714 0
5

30.04.10 Gro schönau 25 0 118 165
163 879

04.11.10 .Bud jovice 10 55 318 0
6

05.11.10 .Bud jovice 9 0 61 484
116 802

28.04.11 Freistadt 13 65 693 0
7

06.05.11 Gmünd 36 0 166 763
232 456

03.11.11 .Bud jovice 14 85 778 0
8

08.11.11 .Bud jovice 9 0 65 659
151 437

celkem 267 581 050 846 448 1 427 498
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P id lení prost edk ERDF probíhá podle schváleného harmonogramu. Z celkové alokace
2 295 000 EUR na malé projekty FMP je smluvn p id leno 1 427 498 EUR, tj. 62,2 %.
Z celkového po tu 267 schválených malých projekt jich 8 odstoupilo od smlouvy, úspora
iní 25 826 EUR. Tato ástka navyšuje zbylé prost edky FMP k realizaci malých projekt ,
kterých je do ukon ení fondu v roce 2014 k dispozici celkem 893 328 EUR.
Správce Jiho eská Silva Nortica p edložil do konce roku 2011 celkem 6 pr b žných zpráv
obsahujících vyú tování náklad spojených s fondem.

V rámci 6 pr b žných zpráv schválil Správce FMP Jiho eská Silva Nortica k proplacení celkem
205 malých projekt s celkovou ástkou 917 189 EUR. U poslední 6. zprávy p edložené
k datu 31.10.2011 probíhá kontrola CRR, ostatní zprávy . 1 – 5 jsou již proplaceny.

Celkov bylo 175 malým projekt m vyplaceno 797 301 EUR, tj. 34,75 % celkové alokace na
malé projekty FMP a 62,48 % dosud nasmlouvaných prost edk na malé projekty.
Tabulka uvádí p ísp vky ERDF schválené nebo p ipravené k vyplacení eským p íjemc m
dotace.

Tabulka . 3 Vyplacené prost edky ERDF na malé projekty v Jiho eském kraji

 

íslo
zprávy Období realizace

p ísp vek
ERDF na

administraci
FMP

p ísp vek ERDF
na projekty

Horní Rakousko

p ísp vek ERDF
na projekty

Dolní Rakousko
p ísp vek ERDF

celkem

1 01.07.08 30.04.09 23 671 0 0 23 671

2 01.05.09 31.10.09 16 047 82 071 155 059 253 177

3 01.11.09 30.04.10 23 821 101 441 106 814 232 076

4 01.05.10 31.10.10 30 899 105 277 143 421 279 597

5 01.11.10 30.04.11 32 157 55 368 47 850 135 375

6
01.05.11 31.10.11
(není schválena) 31 076 45 663 74 225 150 964

celkem EUR 157 671 389 820 527 369 1 074 860
do konce 2011 vyplaceno v
J K ve FMP (administrace
+ malé projekty) 126 595 344 157 453 144 923 896

do konce 2011 vyplaceno v
J K jen na malé projekty 0 344 157 453 144 797 301

 
V prosinci 2011 Správce J SN p edložil další Zprávu o pokroku . 6, ve které je vyú továno
dalších 30 malých projekt za celkovou ástku p ísp vku ERDF 119 888 EUR.
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Jak ukazuje tabulka . 4, aktuáln je v realizaci 54 malých projekt , které mají schválenou
výši p ísp vku ERDF v celkové výši 484 481 EUR. Do napln ní indikátoru 400 malých projekt
zbývá schválit ješt 141 žádostí. Ve fondu na n zbývá 893 330 EUR, což je 39% celkové
alokace.

Tabulka . 4 Stav realizace FMP v Jiho eském kraji na konci 2011

 
Stav realizace FMP v J kraji po et projekt ástka EUR podíl v %
projekty celkem indikátor 400 2 295 000 100,00%
projekty schválené RMV 267 1 427 498 62,20%
projekty vyú tované 205 917 189 39,96%
projekty proplacené 175 797 301 34,74%
projekty zrušené 8 25 826 1,13%
projekty v realizaci 54 484 481 21,11%
zbývá na projekty p edpoklad min. 141 893 330 38,93%

Graf . 1 erpání prost edk ERDF v rámci FMP v Jiho eském kraji na konci 2011

2 295 000

1 427 498

917 189

797 301

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

alokované prost edky
ERDF

schválené prost edky
pod smlouvou

prost edky schválené
k proplacení

prost edky proplacené

erpání prost edk  FMP v Jiho eském kraji (v EUR)

Uzáv rky fondu jsou vždy 2x ro n . Aktuální je uzáv rka 16.3.2012 pro spolupráci s Horním
Rakouskem, pro spolupráci s Dolním Rakouskem se p edpokládá uzáv rka 20.4.2012. Do
ukon ení realizace fondu v roce 2014 se uvažuje s vyhlášením 5 termín pro p edkládání
žádostí:
- jaro podzim 2012,
- jaro podzim 2013,
- jaro 2014.
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2.2. Analýzaprojekt FMP

Tato kapitola se bude v novat analýze projekt , kterébyly ve fondu vpr b hu let 2009 2011ukon eny
(celkem 205 projekt ) nebo se aktuáln na konci roku 2011 realizují (54 projekt ). Ze statistiky bylo
vyjmuto 8 zrušených projekt . D vodem jejich zrušení bylo v tšinou odstoupení od smlouvy ze strany
žadatele.

2.2.1. Projekty FMPpodle typu žadatele – cílové skupiny FMP

Z hlediska po tu realizovaných projekt nejvyšší po et vykazuje žadatel typu:
- samospráva (kraj, obce a m sta),
- ob anská sdružení a neziskové organizace,
- školy jako organizace z izované samosprávou,
- zájmová sdružení a nadace,
- ostatní z izované organizace (muzea, galerie, divadla, kulturní st ediska, turistická

informa ní centra, domovy d chodc apod.),
- organizace založené státem, profesní komory (Hospodá ská, agrární), církevní

organizace, vysoké školy, akciové spole nosti a spole nosti s.r.o. (založené samosprávou
nebo státem) apod.

Úplný p ehled uvádí tabulka . 5.

Tabulka . 5 Projekty FMP podle typu žadatele

Projekty FMP podle typu žadatele cílové
skupiny FMP %

po et
projekt %

p ísp vek
EUR

pr m r na
projekt

samospráva (obec, kraj) 33,59% 87 32,53% 421 981 4 850
ob anské sdružení, o.p.s., NNO 24,32% 63 22,11% 286 765 4 552
z izovaná organizace škola 12,74% 33 10,61% 137 599 4 170
zájmové sdružení, spolek, nadace 9,65% 25 12,39% 160 675 6 427
z izovaná organizace kultura, turistika, sociální
služby apod. 8,49% 22 10,26% 133 151 6 052
státní správa 3,47% 9 2,13% 27 628 3 070
profesní komora 2,32% 6 1,80% 23 287 3 881
církevní organizace 1,54% 4 1,69% 21 974 5 494
akciová spole nost (založená samosprávou nebo
státem) 1,16% 3 2,43% 31 528 10 509
spole nost s.r.o. (založená samosprávou nebo
státem) 0,39% 1 1,07% 13 826 13 826
vysoká škola 1,16% 3 1,72% 22 273 7 424
soukromá škola s.r.o. 1,16% 3 1,28% 16 589 5 530
celkem 100,00% 259 100,00% 1 297 276 5 009
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Z hlediska výše erpaného p ísp vku ERDF jsou v ele žeb í ku op t žadatelé typu
„samospráva (obec, kraj)“, dále „ob anské sdružení a NNO“, „zájmová sdružení a nadace“,
potom „z izované organizace“. Tabulka . 6 ukazuje, že i p i vyšším po tu projekt škol (33)
je pr m rná ástka 4170 EUR na jeden projekt tohoto žadatele pom rn nízká, což ukazuje
na jejich úsporné projekty. Naopak projekty žadatel typu „akciové spole nosti a spole nosti
s.r.o. (založené samosprávou nebo státem)“ více než 2x p evyšují pr m rnou hodnotu 5000
EUR všech projekt FMP a jedná se tak o zna n významné projekty v rámci FMP (jinak by
jim nebyl tak vysoký p ísp vek Regionálním monitorovacím výborem schválen).
Nejúsporn jší projekty vykazují p ekvapiv žadatelé typu „státní správa“ a „profesní
komora“.

Graf . 2 pak uvádí rozložení cílových skupin žadatel FMP podle po tu schválených projekt .

Graf . 2 Projekty FMP podle typu žadatele – cílové skupiny FMP
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2.2.2. Projekty FMPpodle sídla žadatele a sídla partnera

Graf . 3 ukazuje pom rn rovnom rné rozmíst ní projekt FMP podle sídla žadatele.
Nejv tší podíl 35% vykazují žadatelé se sídlem v malých m stech do 10 tis. obyvatel, což je
velmi p íznivý trend. Velmi vysoký podíl 25% p edstavují žadatelé se sídlem v krajském m st
eské Bud jovice, což je pochopitelné, nebo zde sídlí všechny krajské organizace, sportovní

svazy, v tšina krajem a státem z izovaných organizací apod. Další významný podíl 22%
p edstavují žadatelé se sídlem na venkov (malá m sta do 2 tis. obyvatel, obce). Tento podíl
je vyšší než u žadatel z v tších okresních m st (18%), což jist p ekvapí p i srovnání
potenciálního po tu vhodných žadatel , který tato m sta mají.

Sou et podílu žadatel se sídlem na venkov s podílem žadatel se sídlem v malých m stech
(57%) ukazuje, že FMP dob e plní sv j cíl „podporovat p eshrani ní spolupráci v okrajových
p íhrani ních oblastech“, pro který byl p vodn ur en.

Graf . 3 Projekty FMP podle sídla žadatele

Projekty FMP podle sídla žadatele
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91; 35,14%
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Další graf . 4 ukazuje po ty projekt FMP podle sídla partnera, tj. podle umíst ní
p eshrani ní spolupráce. Zde p evažuje spolupráce s Dolním Rakouskem (57%) nad
spoluprací s Horním Rakouskem (40,5%), což nep ekvapí, když si uv domíme, že v tšina
žadatel o spolupráci s Horním Rakouskem má ješt p íležitost získat partnery v Dolním
Bavorsku, což je další Fond malých projekt otev ený v Jiho eském kraji. Tato možnost je pro
žadatele z východní ásti Jiho eského kraje vzhledem ke vzdálenosti velmi nevýhodná.

Graf . 4 Projekty FMP podle sídla partnera

Projekty FMP podle sídla partnera

105; 40,54%

6; 2,32%

148; 57,14%

Horní Rakousko

Dolní Rakousko

Víde

P ekvapí také zastoupení spolupráce s partnery se sídlem ve Vídni (celkem 6 projekt ). Toto
využívají p edevším zast ešující sportovní svazy, hospodá ská komora i eské dráhy a.s.

Tabulka . 6 Projekty FMP podle sídla partnera

Projekty FMP podle sídla partnera % po et
Horní Rakousko 40,54% 105
Dolní Rakousko 57,14% 148
Víde 2,32% 6
20% rakouský region 22,78% 59

Tabulka . 6 uvádí vedle po tu projekt zam ených na spolupráci s rakouskými zem mi ješt údaj o po tu
projekt , které mají sídlo partnera v tzv. 20% rakouských regionech. V map . 1 v úvodu studie jsou tato území
šrafována sv tle modrou barvou. Jedná se o regiony:
- Mostviertel Eisenwurzen, St. Pölten v Dolním Rakousku
- Innviertel, Linz Wels, Steyr Kirchdorf v Horním Rakousku

Povinností Správce programu je sledovat alokaci p ísp vku ERDF do tohoto území. Pokud by p esáhla 20%
celkového p ísp vku ERDF ve Fondu malých projekt , nebyla by podpora projekt m realizovaným v tomto
území dále možná. Z toho d vodu Správce FMP Jiho eská Silva Nortica sleduje vyú tování malých projekt ,
které m ly partnera v uvedených 20% regionech (nap . m sto Linz, St. Pölten aj.). T chto projekt bylo dosud
v Jiho eském kraji schváleno 59, z nich 36 má partnera ve m st Linz.
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2.2.3. Projekty FMPpodle regionálníhovýznamu

Graf . 5 ukazuje zastoupení malých projekt FMP podle významu rozd leného na kategorie:
místní, regionální, krajský zemský.

Zde se ukazuje výrazná p evaha projekt s místním významem, což je dáno p evažujícím
typem žadatel z malých m st a obcí. Projekty regionálního a krajského významu mohou
v tšinou p edkládat pouze žadatelé ze zast ešujících organizací, krajských svaz apod.,
kterých je p ece jen menší po et než žadatel z malých m st a obcí.

I tento indikátor ukazuje, že FMP velmi dob e plní sv j cíl „podporovat p eshrani ní
spolupráci v okrajových p íhrani ních oblastech“, pro který byl p vodn ur en

Graf . 5 Projekty FMP podle regionálního významu

Projekty FMP podle významu
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2.2.4. Projekty FMPpodledruhua intenzity spolupráce

Další graf . 6 ukazuje zastoupení malých projekt FMP podle druhu a intenzity spolupráce.
Projekty FMP obecn rozd lujeme na tyto druhy:

 Zrcadlové/spole né malé projekty mají jeden spole ný cíl, jednu cílovou skupinu, jejich innosti/aktivity
ve fázi plánování a realizace a jejich výdaje jsou rozd leny mezi partnery po obou stranách hranice.
Rozd lení výdaj a aktivit mezi partnery musí být z ejmé, jejich p íprava a realizace na opa ných stranách
hranice vždy probíhá paraleln . Malé projekty jsou p edloženy na stejné zasedání RMV. Tyto druhy
projekt vykazují nejvyšší intenzitu p eshrani ní spolupráce.

 Samostatn realizované malé projekty jsou zcela i z v tší ásti realizovány pouze na jedné stran hranice.
I tyto malé projekty však musí mít uveden jasný p eshrani ní dopad a úlohu zahrani ního partnera p i
p íprav a realizaci malého projektu. V ad p ípad je zde možný i spole ný personál, vždy v p ípad , že se
zástupci partnera zapojí do realizace projektu v zemi žadatele. Náklady t chto projekt hradí vždy žadatel,
a to i tehdy, vzniknou li na území partnera nebo p i jeho zapojení do realizace projektu.

 Podporovaným typem projekt jsou i malé infrastrukturní projekty. Jsou to projekty na nákup investic
(samostatné movité v ci; studie, koncepty nad 60 tis. K ) nebo stavební výdaje. V tšinou jsou realizovány
pouze v zemi žadatele, partner se podílí na jejich p íprav a realizaci zapojením do pracovního týmu.

Graf . 6 Projekty FMP podle druhu a intenzity spolupráce

Projekty FMP podle druhu a intenzity spolupráce
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Graf . 6 ukazuje, že drtivá v tšina 87% malých projekt v Jiho eském kraji je samostatn
realizovaná. Pouze necelých 8% projekt je spole ných/zrcadlových, dále pouze necelých 5%
projekt je malých infrastrukturních.
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2.2.5. Projekty FMPpodle tématu spolupráce

Sm rnice pro žadatele FMP (viz www.silvanortica.com) rozlišuje n kolik r zných
podporovaných aktivit malých projekt , které ur ují témata spolupráce. Další graf . 7
ukazuje zastoupení malých projekt FMP podle t chto témat.

Graf . 7 Projekty FMP podle tématu spolupráce

Projekty FMP podle tématu spolupráce
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spolupráce bezpe nostních složek
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Z grafu i tabulky . 7 dále je patrné, že nejvyšší podíl na realizaci malých projekt vykazují
aktivity „kulturní vým ny, slavnosti, festivaly, výstavy“, a to i p esto, že v ad p ípad je
míra podpory snížena na 50% p ísp vku ERDF. Spolu s p íbuznou skupinou „um lecké
projekty, výtvarné dílny“ zastupují 30,7 % p ísp vku ERDF na malé projekty, tj. tém 2x více,
než získala aktivita „turistické projekty, konference, veletrhy, sout že“ se 17,5 %.
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Tabulka . 7 Projekty FMP podle tématu spolupráce

Projekty FMP podle tématu spolupráce po et

% schvál.
p ísp vku

ERDF
EUR

celkem
pr m r na

projekt
kulturní vým ny, slavnosti, festivaly, výstavy 61 22,31% 289 382 4 744
turistické projekty, konference, veletrhy, sout že 39 17,54% 227 569 5 835
školní vým ny, vzd lávání, spolupráce škol a d tí 28 10,55% 136 866 4 888
sport 37 10,44% 135 392 3 659
malé infrastrukturní projekty 13 8,86% 114 991 8 845
um lecké projekty, výtvarné dílny 18 8,43% 109 331 6 074
spolupráce samospráv (zapojeny všechny obecní složky) 14 4,44% 57 632 4 117
sociální, spole enské projekty 11 4,10% 53 208 4 837
doprava, hospodá ská spolupráce, veletrhy 10 3,87% 50 208 5 021
spolupráce bezpe nostních složek 15 3,51% 45 554 3 037
ekologické projekty (úspora energií, ochrana vody apod.) 8 3,28% 42 587 5 323
zem d lské projekty, myslivost, rybá ství apod. 3 1,43% 18 555 6 185
studie, výzkumy, odborné publikace 2 1,23% 16 000 8 000
celkem 259 100,00% 1 297 275 5 009

Z tabulky . 7 je dále patrné, že je pom rn malý po et projekt typu „školní vým ny,
vzd lávání, spolupráce škol a d tí“, což je cílová skupina, na kterou je FMP výrazn zam en.
Naopak p ekvapuje pom rn vysoký po et projekt typu „spolupráce bezpe nostních
složek“, ve kterých p evažuje spolupráce hasi a policie R. Jak již bylo e eno, nízký je podíl
projekt typu „malé infrastrukturní projekty“ a také „ekologické projekty“, což je rovn ž
jedna z aktivit, kterou fond preferuje. Na zvýšení spolupráce v t chto aktivitách by se m l
fond v budoucnu zam it.
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Shrnutí

Ze statistického rozboru 259 malých projekt , u kterých bu již byla ukon ena realizace (205)
nebo realizace probíhá (54), vyplývají tyto záv ry a doporu ení pro návrhovou ást evaluace:

- P evažující složení žadatel podle sídla (57 % obce a malá m sta do 10 tis. obyv.) ukazuje,
že fond dob e plní svoji p vodní funkci „podporovat p eshrani ní spolupráci v okrajových
p íhrani ních oblastech“ – tento vývoj je t eba udržet i nadále

- P evažující skladba žadatel podle typu (58 % samospráva a NNO) ukazuje, že fond je
správn zam en na podporu spolupráce aktivních žadatel neziskového charakteru,
toto spektrum ješt rozši ují z izované organizace – školy, kulturní organizace, turistická
informa ní centra, organizace sociálních služeb, dále zájmová sdružení a nadace (celkem
88,6 % žadatel ) – tento vývoj je t eba udržet i nadále

- Po et žadatel typu z izovaná organizace – škola, které fond preferuje, a po et jejich
malých projekt je pom rn nízký (p es 10 %), v budoucnu je t eba tyto žadatele více
aktivizovat a zvýšit podíl po tu jejich malých projekt min. na 15 %

- Ve fondu je nutné zvýšit intenzitu p eshrani ní spolupráce zvýšením po tu
spole ných/zrcadlových projekt na dvojnásobek sou asného stavu, tj. aspo na 15 %

- Ve fondu je nutné zvýšit po et malých infrastrukturních projekt , které zajiš ují
udržitelnost jeho výsledk , aspo na dvojnásobek sou asného stavu, tj. min. na 10 %

- Ve fondu je pot ebné zvýšit podíl dalších preferovaných typ projekt , jako jsou
„ekologické projekty (úspora energií, ochrana vody apod.)“, „sociální, spole enské
projekty“ a „zem d lské projekty, myslivost, rybá ství apod.“ (dosud celkem 8,8 %)

- Fond správn podporuje spolupráci se všemi rakouskými regiony a zem mi
z podporovaného území programu EÚS, dokonce i s m stem Víde (6 projekt ), které
p itom nemá FMP vyhlášený – tento vývoj je t eba udržet i nadále

- Dle po tu partner jiho eských projekt se sídlem ve 20 % regionech Horního a Dolního
Rakouska (celkem 59 projekt ) lze doporu it ídícími orgánu EÚS Rakousko R, aby byl
hornorakouský region Linz Wels (celkem 36 projekt spolupráce s Jiho eským krajem)
za azen do území se standardní 100% podporou, aby v budoucnu nemuselo dojít
k vy azování t chto projekt a k omezování podpory ERDF této významné p eshrani ní
spolupráci
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2.3.Hodnoceníprojektovýchžádostí FMP

Tato kapitola sleduje cyklus hodnocení projektových žádostí. Ten za íná jejich podáním u
Administrátora FMP, kterým je ve sledovaném fondu Jiho eská Silva Nortica. Po uzáv rce
za íná hodnocení žádostí, které se skládá ze t í stup :
- kontrola formálních náležitostí žádosti
- kontrola p ijatelnosti projektu
- kontrola v cné a finan ní kvality projektu
Kontrolu provád jí nezávislí hodnotitelé z ad zam stnanc Administrátora, v n kterých
p ípadech jsou p izváni externí hodnotitelé.

2.3.1. Kontrola formálníchnáležitostí a p ijatelnosti projektu

Tato kontrola zajiš uje, aby se na jednání Regionálního monitorovacího výboru nedostaly
žádosti, které nebyly úplné, byly chybn vypln né, jejich žadatel i partner nebyl oprávn ný
apod. Z celkového po tu 359 podaných žádostí bylo takto vy azeno dosud 10 žádostí, tj. 2,8
%. Z uvedeného malého po tu t chto žádostí vyplývá, že fond je administrativn nenáro ný
a p ístupný pro všechny sv domité zájemce a žadatele.

2.3.2. Hodnocení v cné a finan ní kvality projektu

B hem této kontroly dvojice nezávislých hodnotitel boduje projekty podle p edem
stanovených kritérií. Ta jsou shrnuta v tzv. Check listu, který je k dispozici na stránkách
www.silvanortica.com.

Projekt m že získat max. 15 bod . P i získání 13 – 15 bod lze íci, že projekt je kvalitní a na
jednání RMV by m l být schválen. P i získání 10 – 12 bod je kvalita projektu nižší a schválení
na jednání RMV není jisté. P i získání mén než 10 bod je projekt na jednání RMV obvykle
vy azen pro nízkou v cnou a finan ní kvalitu.

Všechny projekty, které projdou hodnocením v cné a finan ní kvality, se dostávají na
program jednání RMV. Ten kolektivním rozhodováním ur í, zda projekt obdrží p ísp vek
ERDF i nikoli.
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2.3.3. Schvalování projekt na jednáníchRMV

Jednání RMV probíhá podle Jednacího ádu, který je k dispozici na www.silvanortica.com.
Rozhodnutí o p edložených návrzích projekt je následující:

- bezvýhradný souhlas o ud lení podpory,
- podmín ný souhlas, tzn. projekt je schválen za p edpokladu, že p edkladatel souhlasí

s ur itými úpravami, které se mohou týkat výše podpory, rozpo tových náklad , rozsahu
a zam ení projektu, asového harmonogramu realizace, p íp.dalších podmínek, p i emž
celkový zám r projektu však musí z stat zachován,

- do asné odmítnutí návrhu, doporu ení návrhu k p epracování a p edložení na p íštím
jednání RMV,

- zamítnutí návrhu jako nevhodného k financování z FMP

Z celkového po tu 359 podaných žádostí tak bylo schváleno 267 projekt , tj. tém 75 %.
Z tohoto po tu bylo 213 žádostí schváleno s výhradou, tj. tém 80 % schválených žádostí.

Tabulka . 8 Hodnocení malých projekt

Hodnocení podaných žádostí FMP po et žádostí podíl v %
žádosti schválené RMV bez výhrad 54 15,04%
žádosti schválené RMV s výhradou 213 59,33%
žádosti pozastavené RMV 35 9,75%
žádosti vy azené na jednání RMV 47 13,09%
žádosti vy azené z admin. d vod 10 2,79%
žádosti podané 359 100,00%

Pro lepší názornost je uvedeno také grafické znázorn ní t chto údaj :

Graf . 8 Hodnocení podaných žádostí FMP
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Po et žádostí schválených s výhradou je 213, tj. tém 60 % podaných žádostí. Výhrady,
které lenové RMV m li k jednotlivým projekt m, jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka . 9 Výhrady ke schváleným projekt m

Výhrady ke schváleným projekt m po et žádostí podíl v %
nadhodnocené náklady projektu 191 89,67%
projekt s malým inovativním p ínosem 7 3,29%
snížení míry podpory na mén než 85% 10 4,69%
podpora pouze ásti aktivit projektu 5 2,35%
projekty schválené s výhradou celkem 213 100,00%

Hlavní výhradou jsou nadhodnocené náklady projektu. Z tohoto d vodu dochází ke krácení
rozpo tu u tém 90 % projekt schválených s výhradou. U nich se vyjmenují položky, ve
kterých dojde ke zkrácení, p itom musí být projekt realizován v plném rozsahu, jak je
navrženo v žádosti. Ostatní d vody krácení rozpo tových náklad jsou okrajové:
- projekt s malým inovativním p ínosem – jedná se o projekty, které jsou podpo eny pouze

jednou a další žádost na tytéž aktivity nebude p íšt podpo ena, p ísp vek ERDF je u nich
v tšinou výrazn krácen.

- snížení míry podpory na mén než 85% jedná se o projekty, které vyhovují specifickým
podmínkám pro p edkládání žádostí, které RMV ur uje pro každé období. Jedná se
p edevším o projekty typu „m stské slavnosti, obecní slavnosti, veletrhy”, u kterých se
sníží míra podpory ERDF na 50%, a o projekty typu „kulturní slavnosti, festivaly,
veletrhy”, u kterých se sníží výše podpory ERDF max. na 8.000 EUR. Pokud RMV posoudí,
že n který projekt spadá do této kategorie, p istoupí ke snížení míry podpory.

- podpora pouze ásti aktivit projektu – jedná se o nadhodnocené náklady u projekt
s delší dobou realizace. U nich RMV rozhodne, že podpo í pouze ást aktivit, nap . ze
dvou cykl školení pouze jeden apod. V tšinou se jedná o snížení rozpo tových náklad
na ½ p vodních náklad obsažených v žádosti.

Rozsah krácení rozpo tových náklad je v ad p ípad zna ný. P i podpisu smlouvy o
poskytnutí p ísp vku ERDF se však ješt nestalo, že by n který žadatel odmítl z tohoto
d vodu smlouvu podepsat. Také p i p edkládání vyú tování jednotlivých projekt jsou za
zkrácené prost edky realizovány všechny schválené aktivity, což administrátor pe liv
kontroluje.
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Graf níže ukazuje, že po et žádostí, u nichž došlo p i schvalování k více než 50% krácení
rozpo tových náklad , je necelých 20%. Výrazn p evažuje po et žádostí, u kterých došlo ke
krácení o mén než 50%.

Graf . 9 Rozsah krácení rozpo tových náklad u žádostí schválených s výhradou
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Krácení rozpo tových náklad projekt spo í prost edky FMP, což umož uje podporu dalších
žádostí. To je jedním z hlavních zám r výboru RMV p i schvalování projekt FMP
v Jiho eském kraji.

Porovnání po tu podaných a schválených žádostí v i požadovanému a schválenému
p ísp vku ERDF ukazuje tabulka níže.

Tabulka . 10 Porovnání po tu žádostí a požadované a schválené výše podpory ERDF

Porovnání po tu žádostí a
schválené výše podpory po et % EUR %
po et podaných žádostí /
požadovaná výše podpory 359 100% 2 884 288 100%
po et schválených žádostí /
požadovaná výše podpory 267 74% 2 041 074 71%
po et schválených žádostí /
schválená výše podpory 267 74% 1 427 498 49%

Z tabulky . 10 je patrné, že oproti p vodnímu požadavku žadatel , který by dávno vy erpal
alokaci prost edk ERDF v Jiho eském kraji (2,295 mil. EUR), byla schválena pouze necelá
polovina prost edk . Krácením výše podpory u schválených projekt došlo k úspo e 22%
požadovaných prost edk ERDF, které je možno využít k podpo e dalších žádostí FMP.
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2.3.4. Hlasování oprojektechna jednáníchRMV

Jak již bylo uvedeno výše, hlasování o projektech na RMV probíhá podle Jednacího ádu.
Rozhodnutí o p edložených návrzích projekt jsou na RMV p ijímána dv ma zp soby:

- konsensem všech hlasujících len
- konsensem obou národních stran, pokud nedojde ke konsensu všech hlasujících len

Ve druhém p ípad , pokud n který z len RMV nesouhlasí s hodnocením projektu, je
možné vyvolat nové hlasování, ve kterém se hlasuje po národních stranách. Pokud je v tšina
len na každé národní stran pro schválení projektu, je projekt schválen. Pokud se ob
národní strany neshodnou, není projekt schválen.

Z grafu níže je patrné, že pouze malé procento projekt je schváleno tímto zp sobem.
V uvedených 46 projektech jsou zapo teny i p ípady, kdy se hlasující len zdržel hlasování
z d vodu podjatosti k projektu (v tšinou je lenem nebo statutárním zástupcem žadatele).
Pouze v mén než 10 p ípadech došlo k tomu, že bylo nutné použít druhý zp sob hlasování,
tj. bylo p ijato rozhodnutí na základ konsensu obou národních stran.

Tento postup p i schvalování projekt je dostate n transparentní a objektivní.

Graf . 10 Hlasování len RMV o projektech FMP

Hlasování len  RMV o projektech FMP

303; 86,82%

46; 13,18%

konsensem všech len konsensem národních stran
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2.4.Výsledkydotazníkovéhošet ení

V rámci dotazníkového šet ení stavu realizace FMP mezi potenciálními žadateli a p íjemci
p ísp vku ERDF obeslal zpracovatel Regionální sdružení Šumava na konci roku 2011 celkem
226 respondent . Cílem dotazníku bylo vytvo it podklady pro nastavení systému
poskytování podpor v následujícím EU programovém období 2014 – 2020.
Z vyzvaných 2 (1%) odmítli dotazník vyplnit, 156 obeslaných (69%) dotazník nevyplnilo a 69
(30%) respondent zaslalo vypln ný dotazník v celém rozsahu. Z tohoto vzorku vychází dále
uvedené údaje.

Graf . 11 Složení respondent dle typu organizace

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejaktivn jší v zaslání dotazník byli tito respondenti:
ob anské sdružení 24, obec 13, p ísp vková organizace obce 10, p ísp vková organizace
kraje 7, ve ejná škola 4 atd.
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Graf . 12 Složení respondent dle p evažujícího místa p sobení

 
 
Podle sídla respondent p evažuje okres Jind ich v Hradec, kde sídlí správce fondu Jiho eská
Silva Nortica, a okres eské Bud jovice, kde sídlí administrátor fondu RERA. Z t chto dvou
okres je také p edkládán nejvyšší po et žádostí do fondu.

Nižší zastoupení respondent z dalších okres je dáno také menším zájmem žadatel
z t chto okres o získání p ísp vku z esko rakouského FMP. Žadatelé z okres eský
Krumlov, Prachatice a Strakonice velmi asto žádají o podporu také z esko bavorského FMP,
takže jejich zájmy jsou rozd leny mezi dva fondy. Žadatelé z okres Písek a Tábor jsou od
hranic pom rn vzdáleni, což omezuje jejich možnosti p eshrani ní spolupráce.
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Graf . 13 Oblasti, na které se projekty respondent zam ují

U tohoto dotazu m li respondenti možnost výb ru více odpov dí, jelikož každá oganizace
m že dle svého zam ení podávat projekty do r zných podporovaných oblastí.
Nejvyužívan jší oblastí bylo setkávání a vým nné pobyty (38%) se zam ením na kulturu a
sport, mezilidské vztahy a zájmové innosti, vytvá ení a rozvoj partnerských kontakt . Tato
podporovaná oblast obsahuje široké spektrum aktivit, které jsou žadateli vyhledávany,
jelikož vychází z jejich b žných inností a obohacuje je.
Oblast cestovního ruchu pat í mezi podporované tématické zam ení FMP CZ A; tomu také
odpovídá druhý nejvyšší podíl podaných žádostí (34%). V cestovním ruchu je využíváno jak
neinvesti ních aktivit (propagace regionu, produkt , tvorba propaga ních materiál ,
turistického zna ení, rozvoj nebo vytvo ení prost edk a zdroj na zlepšení toku informací –
web, mediální propagace, atd., po ádání veletrh , výstav) 56%, tak infrastrukturních
(zna ení, modernizace a vybavení turistických stezek, nové i obnovené informa ní systémy,
obnova a výstavba malých památník – kapli ky, k ížky, apod.) 44%.
S rozvojem cestovního ruchu jsou ve v tšin p ípad úzce spojeny projektové zám ry
„plánovací a rozvojové studie“ (2%), „hospodá ský rozvoj“ (7%).
Respondeti využívali hojn aktivity školení, vzd lávání, odborné výcviky, apod (17%).
Realizací t chto projekt dochází k rozvoji lidských zdroj (mládež, sociáln slabší skupiny
obyvatel, profesní skupiny zam stnanc ).
Projekty, zam ené na „životní prost edí“ (2%), reagují na využití p írodního a krajinného
potenciálu regionu.
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Graf . 14 Témata, o která by m li respondenti v budoucnu zájem
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Respondenti dále uvedli preference podporovaných aktivit. Bylo použito hodnocení 1 5 jako
ve škole. U jednotlivých bod jsou uvedeny výsledné pr m rné známky.

 Malé neinvesti ní projekty typu „people to people“ 1,41
 Malé investi ní projekty 2,02

Jak je patrno již z grafu . 14, v tšina dotázaných by realizovala p edevším malé neinvesti ní
projekty, které také doposud tvo í v tšinu realizovaných projekt ve FMP. Pokud by se
rozší ily podporované aktivity o nap . drobnou technickou infrastrukturu, mohl by stoupnout
zájem o realizaci malých investi ních projekt .

Zajímavý je názor, že projekty by se nemusely d lit na investi ní a neinvesti ní a existovala
by možnost podpo it v jednom malém projektu spole n investi ní i neinvesti ní aktivity.
Toto je možné u velkých projekt v programu EÚS. Tímto opat ením by se p edešlo mnohým
nedorozum ním ze strany žadatel , kte í ne vždy správn chápou rozdíl mezi investi ním a
neinvesti ním projektem a asto aktivity sm šují. 
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Graf . 15 Dosavadní spolupráce s rakouskými partnery

 

97% dotázaných aktivn spolupracuje s rakouským partnerem, to znamená, že v sou asné
dob realizuje, nebo v minulosti realizovali projekt. Z nich min. 30% realizuje/realizovalo
více než 1 projekt. Zbylá 3% respondet by m lo zájem o spolupráci na projektech, ale zatím
nemá rakouského partnera.
Nezpochybnitelný je i p ínos aktivit, realizovaných spole n s rakouským partnerem.
65% dotázaných hodnotí dosavadní spolupráci jako velmi p ínosnou pro ob strany, 23%
jako spíše p ínosnou, 7% jako p ínosnou p evážn pro eskou stranu (p enos zkušeností
z Rakouska) a 5% dotázaných soudí, že spole ná realizace aktivit nemá velký p ínos.
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Graf . 16 Spln ní aktivit v rámci realizovaných projekt

 
 
P estože o ekávání splnila realizace v tšiny projekt dotázaných, existují krom obecných
bariér v rozvoji p eshrani ní spolupráce i problémy p i samotné realizaci projekt .
Žadatel m na eské stran nevyhovuje termín proplácení dotace 36% (dlouhé lh ty od
podání žádosti o platbu k proplacení), p íliš zdlouhavé schvalování žádostí (projekt ) 19%,
složité vypl ování pr b žné/záv re né zprávy 8%, dále pak vypln ní žádosti o dotaci, žádosti
o platbu a sestavení záv re ného vyú tování. V menší mí e vid li respondenti problém v
nedostate né informovanosti o možnostech erpání, nedostatku informací o pravidlech
p id lování dotace nutných pro bezproblémovou realizaci a vyú tování projektu, pravidlech
publicity Fondu malých projekt . P i vlastní realizaci dochází dle respondent také
k drobným problém m. P es tyto problémy byla hodnocena spolupráce se sekretariátem
FMP pozitivn a až na popsaná negativa by respondenti nic zásadního v dosavadním
programu nem nili.

Dotázaní popsali další problémy/navrhli zm ny, které by jim usnadnily realizaci projekt :
 69% respondent by uvítalo ast jší vyhlašování výzev a hodnocení žádostí
 22% by uvítalo zvýšení horní hranice dotace a 6% snížení spodní hranice dotace
 87% by uvítalo p edfinancování formou zálohové platby
 možnost zvýšení procenta p esunu pen z mezi jednotlivými kapitolami rozpo tu
 možnost proplatit ú astníky akce mimo podporovaná území, byrokracie p i vyú tování – nap . psát

objednávky, když se tém vše vy izuje ústn , i e mailem
 p íliš mnoho p íru ek, zásad, dle kterých se musí lov k ídit p i realizaci projekt FMP
 negativní dopad p edfinancování možnost kurzové ztráty
 zkrácení doby archivace doklad
 možnost realizace trilaterálních projekt (takto se musí podat 2 žádosti CZ A a CZ D); možnost

spolupráce v širším rakouském území
 nevyhovující zm ny podmínek v pr b hu programu

Na rakouské stran byly pro eské žadatele nejv tší p ekážky jazyková bariéra, finan ní otázky a získání
partnera pro projekt, v menší mí e již r znost legislativy a problémy v sou innosti partner p i samotné
realizaci.



FOND MALÝCH PROJEKT  JIŽNÍ ECHY – HORNÍ RAKOUSKO – DOLNÍ RAKOUSKO 
ZHODNOCENÍ A NOVÉ MOŽNOSTI PO ROCE 2013 (TZV. STUDIE EVALUACE FMP) 

 
 

 
JIHO ESKÁ SILVA NORTICA  27 

Graf . 17 Obecná spolupráce s rakouskými partnery¨

 
Dlouhodob aktivní spolupráce je p edevším výsadou respondent , kte í mají již roky
uzav enou smlouvu o partnerství s rakouskou organizací a p estože spole n v sou asnosti
nerealizovali projekt ve FMP, provozují spole n i jiné aktivity, vycházející z jejich innosti.
P íležitostná spolupráce obsahuje „nárazov “ po ádané aktivity a ú elová spolupráce
zahrnuje spolupráci, která je vyžadována vn jšími podmínkami/na ízeními.
Nezanedbatelnou otázkou je také p ístup partnera ke spole né realizaci aktivit. Ve v tšin
p ípad je partner aktivní, vychází vst íc zám r m a ochotn se zapojuje do realizace aktivit
(45%); ve 30% je aktivní pouze na základ podn t eského partnera, sám s vlastní
iniciativou nep ichází, avšak na dohodnutých aktivitách se podílí; 13% tvo í skupina partner ,
kte í jsou velmi aktivní, sami p ichází s nápady a cht jí se podílet na realizaci také finan n ;
zbylá skupina partner je spíše neaktivní, do realizace projekt se zapojuje jen málo, nap .
jen drobná výpomoc s publicitou nebo distribucí, ú astní se jednání, ale sami se na organizaci
aktivit p íliš nepodílí, spíše jen jako ú astníci, nebo se dokonce musí do realizace projekt
p emlouvat a ne vždy se cht jí ú astnit aktivit.
S hledáním rakouského partnera m lo problém 2% respondent , i p es problémy se poda ilo
navázat partnerství 20% a dlouhodobé partnerství má 78% dotázaných (to ovšem
neznamená aktivní partnerství).
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Graf . 18 Bariéry v rozvoji p eshrani ní spolupráce

 
 
V grafu jsou uvedeny nejzávažn jší problémy, které potencionální žadatele odrazují od
podání žádostí a realizace projekt . Dále uvádíme další možné p ekážky:

 Nedostatek partner s podobným zam ením, jako je žadatel (nap . st ední škola se
specifickým zam ením)

 Nezájem vhodných partnerských organizací o spolupráci (kulturní rozdíly; slad ní
termín konání aktivit jiné termíny svátk a prázdnin hlavn u školských za ízení)

 asová náro nost na prozkoumání a vy ízení administrativy, spojené s podáním
žádostí (hlavn u malých neziskových organizací, které nemají na tuto administrativu
dostatek zam stnanc a finan ních prost edk )

 Krom finan ních i da ové problémy (pokud bude malá organizace nakupovat služby
ze zahrani í, musí se stát plátcem DPH, což s sebou nese zvýšení náklad na vedení
ú etnictví a další komplikace)

 Podpora jednoho projektu max. 2x
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Graf . 19 Možnosti spolupráce p i nezískání dotace

 
 
Šance pro získání dotace z FMP je relativn vysoká, p i dodržení podmínek daných
programem. 98% respondent využilo k financování spole ných aktivit projekt FMP,
v jednom p ípad byla žádost zamítnuta a v dalším nem l žadatel dostatek finan ních
prost edk na p edfinancování aktivit.
V p ípad , že bude Fond malých projekt po roce 2013 pokra ovat, by o dotaci ur it žádalo
50% dotázaných a uvažuje o tom 40%.
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Graf . 20 Spolupráce s institucemi p i získání dotace

 
 
Žadatelé logicky nejvíce využívali poradenství správc a administrátor FMP, mezi dalšími
poradci se v pr zkumu objevily organizace RERA a VŠE J. Hradec.
Administrativní a manažerskou náro nost realizace projektu s ohledem na dosažené p ínosy
hodnotili jako vícemén p im enou dosaženým p ínos m (56%), zcela p im enou
dosaženým p ínos m (28%), nep im enou dosaženým p ínos m (14%), velmi snadnou (1%),
zcela nep ijatelnou (1%).
Respondenti byli dotázáni, jak jsou spokojeni s fungováním sekretariátu Fondu malých
projekt (FMP). Bylo použito hodnocení 1 5 jako ve škole. U jednotlivých bod jsou uvedeny
výsledné pr m rné známky.

 Komunikace ve fázi zpracování Pr b žné/Záv re né zprávy, Vyú tování a Žádosti o
platbu 1,34

 Konzultace o projektových žádostech 1,44
 Komunikace ve fázi realizace – nap . konzultace o výb rových ízeních, o publicit

atd. 1,5
 Seminá e pro potencionální žadatele a pro p íjemce dotace 1,8
 Srozumitelnost Sm rnice pro žadatele, Žádosti a dalších formulá 1,87

Hodnocení fungování sekretariátu bylo tedy kladné, nebyly p ipojeny další návrhy na
zlepšení spolupráce, sou asné fungování žadatel m vyhovuje.

Výsledky dotazníkového šet ení v podstat potvrzují výsledky statistické analýzy
provedené v kapitole 2.2 této studie.
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2.5. Shrnutí, záv ryanalýzy

Na základ výše provedené analýzy 359 projektových žádostí FMP a odpov dí od 69
respondent dotazníkového šet ení je možné vyslovit následující záv ry:
- Fond dob e plní svoji p vodní funkci „podporovat p eshrani ní spolupráci v okrajových

p íhrani ních oblastech“ – tém 60 % žadatel má sídlo v t chto oblastech, tento stav je
t eba udržet

- Fond je správn zam en na podporu spolupráce žadatel ve ejného charakteru – jedná
se tém o 90 % všech žadatel , je vhodné zvýšit podíl žadatel typu „škola, školské
za ízení“ na 15 %

- Ve fondu je vhodné zvýšit intenzitu p eshrani ní spolupráce zvýšením po tu
spole ných/zrcadlových projekt na dvojnásobek sou asného stavu, tj. aspo na 15 %

- Ve fondu je vhodné zvýšit po et malých infrastrukturních projekt , které zajiš ují
udržitelnost jeho výsledk , aspo na dvojnásobek sou asného stavu, tj. min. na 10 %

- Fond správn podporuje spolupráci se všemi rakouskými regiony z podporovaného území
programu EÚS, dokonce i s m stem Víde (6 projekt ), které nemá FMP vyhlášený –
tento vývoj je t eba udržet i nadále

- Dle po tu partner jiho eských projekt se sídlem ve 20 % regionech Horního a Dolního
Rakouska (celkem 59 projekt ) lze doporu it ídícími orgánu EÚS Rakousko R, aby byl
hornorakouský region Linz Wels (celkem 36 projekt spolupráce s Jiho eským krajem)
za azen do území se standardní 100% podporou, aby v budoucnu nemuselo dojít
k vy azování t chto projekt a k omezování této významné p eshrani ní spolupráce

- Fond je dostupný všem oprávn ným žadatel m, zpracování žádosti není složité, šance na
získání dotace je zna ná – dosud bylo podpo eno tém 75 % podaných žádostí, absence
fondu v dalším programovém období by byla citelná

- Rozhodování o projektech je transparentní a objektivní, je nastaven vyvážený systém
výb r žádostí – zam ený na vyšší po et projekt s menší výší podpory (krácení
rozpo tových náklad projekt umož uje p edkládání dalších žádostí)

- Nej ast jší témata projekt jsou kulturní vým ny (30%), podpora cestovního ruchu
(17%), sport (10%) a spolupráce škol (10%) – p i vynechání n kterého z t chto témat
v p íštím programovém období bude FMP zna n ochuzen, m že být ohroženo jeho
erpání

- Pokud by nebyly prost edky FMP k dispozici, jsou uvedeny tyto odpov di respondent :
spolupráce s rakouským partnerem by v bec nevznikla (9%), projekt by se neuskute nil,
ale spolupráce by trvala (29%), realizace projektu v mírn omezeném rozsahu (28%),
realizace projektu ve výrazn omezeném rozsahu (26%), realizace projektu ve stejném
rozsahu (5%), žádost o podporu z jiných zdroj (3%) – tj. pro tém 2/3 respondent je
podpora FMP d ležitá, spolupráce rakouských a eských partner by byla p i jeho
absenci výrazn ztížena

- Administrativní systém FMP je nastaven správn , p evážná ást žadatel by na n m nic
nem nila – nejv tší p ipomínky jsou ke dlouhé lh t p i vyplacení p ísp vku ERDF

- Vzhledem k zájmu žadatel o FMP je sou asná 10% alokace fondu z celkových prost edk
programu EÚS dostate ná
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3. Návrhová ást

3.1. Vytipováníperspektivních témat veFMPJC DR HRproobdobíEÚSporoce2013

Podle výsledk analýzy realizovaných projekt i podle výsledk dotazníkového šet ení byla
vytipována následující perspektivní témata p eshrani ní spolupráce vhodná pro podporu
z FMP:
- Kulturní vým ny
- Cestovní ruch
- Sportovní vým ny
- Školní vým ny, vzd lávání
- Malé infrastrukturní projekty
- Životní prost edí
- Spolupráce samospráv
- Spolupráce bezpe nostních složek
- Doprava a mobilita

Kulturní vým ny jsou nejvíce preferovanou oblastí spolupráce, dle analýzy projekt i
odpov dí respondent získaly p es 30% preferencí. Pat í do nich podpora kulturních akcí,
setkání, vystoupení, festival , slavností, veletrh , divadelních p edstavení, um leckých dílen,
sympozií apod. Vzhledem k vysokému po tu t chto žádostí jsou v sou asném fondu
nastavena ur itá omezení typu:
- u projekt typu „m stské slavnosti, obecní slavnosti, veletrhy” se sníží míra podpory

ERDF na 50%
- u projekt typu „kulturní slavnosti, festivaly, veletrhy” se sníží výše podpory ERDF max.

na 8.000 EUR
- u eských žadatel je možné opakování žádosti na stejný projekt max. 2x za celé období

realizace FMP

Kulturní vým ny jsou p itom velmi problémovým tématem, nebo se m že stát, že v dalším
programovém období nebudou v bec podporovány. Již v tomto programovém období není
možné ve velkých projektech proplácet „honorá e um lc m a ú inkujícím“, v malých
projektech jsou tyto honorá e omezeny pouze na „místní amatérské soubory a ú inkující“.
V rakouské ásti fondu není možné proplácet honorá e um lc v bec.

Cestovní ruch je preferován v tém 20% malých projekt a ve 30% odpov dí respondent .
Jedná se p edevším o spole né výlety, setkání, veletrhy a výstavy, seminá e a konference,
propagaci výletních cíl , vydávání map a propaga ních materiál , natá ení DVD po ad
apod. K projekt m cestovního ruchu dále pat í ada „malých infrastrukturních projekt “,
jako jsou zna ení turistických a nau ných stezek, jejich vybavení mobiliá em, informa ní
systémy, opravy církevních památek, zpracování studií nad 60 tis. K apod. Zejména pro
tento typ projekt by bylo vhodné zrušit d lení na investi ní a neinvesti ní projekty a
umožnit podávání žádostí, které by obsahovaly spole né investi ní i neinvesti ní náklady.

V rámci t chto projekt je rovn ž vydávána ada tiskovin a publikací, pro které platí omezení
- pokud grafické a tiskové práce p esáhnou 50% zp sobilých výdaj projektu, sníží se míra

podpory ERDF na 50%

Toto omezení by m lo být do budoucna zachováno, stejn jako nemožnost podpo it tisk
drahých publikací apod.
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Sportovní vým ny p edstavují cca 10 15% spolupráce. Pat í sem p edevším po ádání utkání,
turnaj , soust ed ní, seminá pro trenéry, ale i leteckých dn , sportovních festival apod.
Mnohé sportovní vým ny pat í také do spolupráce škol a školních vým n. Je tak podpo eno
asi 10% projekt , do kterých pat í návšt vy, seminá e, školení, studijní pobyty, sout že apod.
Do této oblasti pat í mj. i vzd lávací projekty vysokých škol, profesních komor, ú ad a
dalších vzd lávacích institucí, ve kterých jsou podporována školení, workshopy, konference a
seminá e specifických cílových skupin (ú edníci, podnikatelé apod.). Zvláštní téma
p edstavuje jazykové vzd lávání, které je sou ástí v tšiny projekt . Vzd lávání na úrovni
mate ských škol a 1.stupn základních škol je obsahem velkého projektu EÚS „Jazyková
ofenzíva“, jazykové vzd lávání na vyšších stupních škol není ve fondu samostatn
podporováno.

Malé infrastrukturní projekty jsou zam eny na cestovní ruch (zna ení a mobiliá stezek,
informa ní systémy, nau né stezky, studie aj.), opravy historických památek (kaple, kapli ky,
pomníky, památníky) a dopravní stavby v t sné blízkosti hranic (cesty, stezky, lávky apod.
v etn projektové dokumentace). P ínosem by bylo, kdyby se investi ní náklady mohly stát
sou ástí malých neinvesti ních projekt a p ispívaly tak k udržitelnosti výstup fondu.

Životní prost edí je ve fondu podporováno velmi z ídka, asi ve 3 % malých projekt . Jedná se
o r zné exkurze, seminá e a školení zam ené na obnovitelné zdroje energie, ochranu vody
apod. Zvláštností je, že o podporu nežádají státní i neziskové organizace zam ené na
ochranu p írody, ale spíše školy a energetické agentury.

Spolupráce samospráv je podporována v ad p ípad i v jiných oblastech (kulturní a
sportovní vým ny, cestovní ruch). Ve specifických 5% projekt se jedná o spolupráci malých
obcí, ve kterých spolupracuje celá ada složek (škola, hasi i, sportovci apod.) zast ešená
obecní samosprávou. Tento typ projekt je pro malé obce velmi p ínosný a je žádoucí ho do
budoucna podporovat.

Spolupráce bezpe nostních složek je na vzestupu zejména v poslední dob . Jedná se o
projekty dobrovolných hasi , kte í spolupracují v rámci obecních projekt , ale také o
projekty státní policie, jejíž krajské editelství úsp šn spolupracuje s odpov dnými orgány
zem Horní Rakousko. Podíl t chto projekt se blíží 5% na celkovém objemu fondu.

Doprava a mobilita, d ležité téma p eshrani ní spolupráce mezi Rakouskem a R, je ve
fondu zastoupena asi ve 3% projekt . Stav dopravního propojení je stále neuspokojivý, je
nutné mj. neustále zvyšovat po et hrani ních p echod , p es které je možné oficiáln
p ekra ovat státní hranice. To lze podporovat dopravními studiemi, pr zkumy a
konferencemi, výstavbou stezek apod. Významným projektem je nap . dopravní zna ení
blízkých cílových míst v sousedním regionu, který realizovala Správa a údržba silnic
Jiho eského kraje.

Fond m že podporovat široké spektrum p eshrani ní spolupráce, jako nap . sociáln
zam ené projekty (domy senior , sociáln slabé skupiny apod.), pracovní trh a
zam stnanost, spolupráce v oblasti hospodá ství, zem d lství, chovatelství apod.
R znorodost témat je velkou p edností fondu. Proto princip „tématické koncentrace“, který
EU vyhlásila pro nové programové období, jde proti této r znorodosti a je vážným
ohrožením fungování fondu do budoucna.
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3.2. Návrhbudoucíhozam eníFMPvregionuJC DR HR

Pro nové programové období je navrženo v rámci „strategie EU2020 pro inteligentní a
udržitelný r st podporující za len ní“ 11 tématických cíl , které musí podporovat každý
program EU. Má platit princip tzv. tématické koncentrace, která soust edí cíle takto:

a) pro každý program p eshrani ní spolupráce budou vybrány až 4 tematické cíle;
b) pro každý program nadnárodní spolupráce budou vybrány až 4 tematické cíle;
c) pro programy meziregionální spolupráce lze vybrat všechny tematické cíle.

P itom tématické cíle v bec neobsahují podporu kulturní spolupráce a rozvoje cestovního
ruchu, tj. dv hlavní témata Fondu malých projekt . Jak ukazuje analýza této studie, takto
zam ených projekt je ve fondu tém 50%. Pokud by nemohly být podpo eny, došlo by po
roce 2014 k výraznému omezení podpory p eshrani ní spolupráce.

P i dalších vyjednáváních o zam ení budoucích program p eshrani ní spolupráce by bylo
pot ebné:

a) zvýšit po et tématických cíl , které budou vybrány pro každý program, aspo na 6;
b) do investi ních priorit, které více popisují jednotlivé tematické cíle, za adit podporu

rozvoje cestovního ruchu a kultury jako významného zdroje zam stnanosti
v p íhrani ních regionech (nap . v rámci tematického cíle 8. podpora zam stnanosti a
podpora mobility pracovních sil);

c) za adit podporu r znorodé p eshrani ní spolupráce mezi ob any a institucemi
v etn pot ebné infrastruktury formou malých projekt (nap . v rámci tematického
cíle 11. posilování institucionální kapacity a ú inné ve ejné správy).

Tím by bylo zachována tématická r znorodost fondu, která se v minulých letech velmi
osv d ila. Pokud by došlo k v tšímu omezení po tu témat, jak navrhuje tématická
koncentrace, znamenalo by to vážné ohrožení fungování Fondu malých projekt do
budoucna a obecn výrazné omezení podpory p eshrani ní spolupráce.

Dalším požadavkem na nové programy je dodržení všech 4 podmínek p eshrani ní
spolupráce, tj. a) spole ná p íprava, b) spole ná realizace, c) spole ný personál, d) spole né
financování. U velkých projekt je tento požadavek oprávn ný, ale pro malé projekty je tato
podmínka p íliš tvrdá a znamenala by vylou ení v tšiny projekt . Také by znamenala nutnost
navýšit a zjednodušit podporu malých projekt v rakouských zemích na úrove eské strany.
V sou asné podob programu EÚS, kdy má rakouská strana podstatn menší alokaci
prost edk ERDF a podstatn vyšší nároky na kontrolu malých projekt , nelze tyto podmínky
splnit – je velmi málo zrcadlových projekt , rakouští partne i mají malý zájem vzhledem
k vysokým nárok m na kontrolu projekty realizovat apod.

P i jednáních s rakouskou stranou o budoucnosti Fondu malých projekt v programu
p eshrani ní spolupráce Rakousko R je pot ebné prosadit:
- navýšení alokace prost edk ERDF do fondu i programu na rakouské stran ;
- zmírn ní požadavku na dodržení všech 4 podmínek p eshrani ní spolupráce;
- zjednodušení a zrychlení kontroly realizace a vyú tování malých projekt ze strany

rakouských kontrolních orgán .
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3.3. Návrhalokace finan níchprost edk doFMPJC DR HR

Sou asný stav erpání Fondu malých projekt v Jiho eském kraji ukazuje na vysokou
absorp ní schopnost regionu. Žadatelé ve svých 359 žádostech požádali do konce roku 2011
o 2,884 mil. EUR (viz tabulka . 11), což p esahuje o 25% stanovenou alokaci fondu 2,295 mil.
EUR. Pokud by nebyl schváleným 267 projekt m zkrácen rozpo et, došlo by k nasmlouvání
2,041 mil. EUR, což p edstavuje 89% alokace fondu. P itom do konce realizace fondu zbývají
ješt 3 roky, tj. 5 6 uzáv rek k p edkládání žádostí. Proto RMV p istupuje ke krácení rozpo t
u 60% p edložených žádostí, aby zbyly prost edky do konce realizace fondu a mohl být
podpo en co nejvyšší po et projekt .

Uvedená ísla ukazují, že lze do konce roku 2014 p edpokládat vy erpání p id lené alokace
2,295 mil. EUR na malé projekty v Jiho eském kraji. Tato alokace je stanovena jako sou ást
celkové ástky na realizaci fondu v esko rakouském p íhrani í. Na fond je pro plánovací
období 2007 2013 alokováno pro eskou ást celkem 6,912 mil. EUR a pro rakouskou ást
1,6 mil. EUR. Na eské stran je 15% prost edk ur eno na administraci fondu, zbylých 85%,
tj. 5,875 mil. EUR, je ur eno na podporu malých projekt . Na rakouské stran je administrace
fondu hrazena z jiných zdroj .

eská alokace byla stanovena jako 10% z celkového objemu eské ásti programu. Rakouská
ást tvo í 4,2 % celkového objemu programu. Pro lepší fungování fondu by bylo pot ebné
navýšit rakouskou ást aspo na 1,5 násobek sou asného stavu, tj. min. na 2,4 mil. EUR. Na
eské stran sta í dodržet alokaci 10 % objemu programu.

Vzhledem k vyššímu zájmu o p eshrani ní spolupráci v Dolním Rakousku by bylo vhodné
alokaci fondu v této zemi navýšit aspo na 1,8 mil. EUR (0,9 mil. region Waldviertel, 0,9 mil.
region Weinviertel). Alokaci v Horním Rakousku je možné ponechat na sou asných 0,6 mil.
EUR, kone ný výsledek pak p izp sobit stavu erpání v sou asném fondu, který je zatím
pom rn neuspokojivý.

Realizace projekt ukazuje, že sou asná výše podpory na jeden projekt 2 – 20 tis. EUR
vyhovuje pot ebám fondu. Pokud by se uvažovalo o zvýšení horní hranice, pak pouze u
investi ních projekt zam ených na opravy drobných památek, dopravu a cestovní ruch. U
nich by mohla být tato hranice zvýšena až na 30 tis. EUR. Prolomení spodní hranice 2 tis. EUR
není nutné. Správce FMP ve výjime ných p ípadech, pokud tak vyjde vyú tování projektu,
proplatí žadateli i menší p ísp vek ERDF než je 2 tis. EUR.

V návrhu nových program pro období 2014 20 je uvedeno snížení podpory ERDF na 75 %.
Dle zkušeností s implementací program EU by bylo lepší dodržet míru podpory ERDF na
úrovni sou asných 85%. Vzhledem k dlouhým lh tám proplácení p ísp vku ERDF, které
žadatelé oprávn n kritizují, by je mohlo další zp ísn ní podmínek poskytování p ísp vku
ERDF odradit od p edkládání nových žádostí.
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4. Záv re né shrnutí analytické a návrhové ásti

Fond malých projekt je sou ástí programu Evropská územní spolupráce Rakousko R 2007
2013. Je realizován v esko rakouském p íhrani ním prostoru ve 3 regionech: Jižní echy –
Horní Rakousko – Dolní Rakousko, Vyso ina – Dolní Rakousko, Jižní Morava – Dolní
Rakousko. V každém regionu má eského a rakouského Správce a Administrátora. Tyto
subjekty organizují vyhlášení a propagaci fondu, sb r a hodnocení žádostí, jednání
Regionálního monitorovacího výboru, který provádí kone ný výb r projekt . Ve fázi realizace
malých projekt provádí administrátor jejich kontrolu a monitoring, po ukon ení realizace
kontroluje jejich vyú tování a vyhodnocení. Po ukon ení této kontroly zpracuje souhrnnou
zprávu, žádost o platbu a odešle ji na Spole ný technický sekretariát a ídící orgán programu
EÚS. Po obdržení platby p ísp vku ERDF odesílá dotaci na ú ty p íjemc jednotlivých malých
projekt . Tím je cyklus realizace malých projekt uzav en.

4.1. Záv ryanalýzymalýchprojekt

V rámci evaluace fondu byla na konci roku 2011 provedena analýza 259 realizovaných
projekt . Záv ry analýzy jsou tyto:

Ve fondu bylo v období 2008 2011 podáno 359 žádostí, z nich 267 bylo schváleno k realizaci
a 259 se jich realizuje nebo bylo ukon eno. Stav realizace fondu ukazuje následující tabulka:

Stav realizace FMP v Jiho eském kraji po et projekt ástka EUR podíl v %
projekty celkem indikátor 400 2 295 000 100,00%
projekty zaregistrované administrátorem 359 2 884 288 125,68%
projekty schválené RMV 267 1 427 498 62,20%
projekty vyú tované 205 917 189 39,96%
projekty proplacené 175 797 301 34,74%
projekty zrušené 8 25 826 1,13%
projekty v realizaci 54 484 481 21,11%
zbývá na projekty p edpoklad min. 141 893 330 38,93%
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Na základ analýzy žadatel a p edložených žádostí lze vyslovit následující záv ry:

- Fond dob e plní svoji p vodní funkci „podporovat p eshrani ní spolupráci v okrajových
p íhrani ních oblastech“ – tém 60 % žadatel má sídlo v t chto oblastech, tento stav je
t eba udržet

- Fond je správn zam en na podporu spolupráce žadatel ve ejného charakteru – jedná
se tém o 90 % všech žadatel , je vhodné zvýšit podíl žadatel typu „škola, školské
za ízení“ na 15 %

- Fond je dostupný všem oprávn ným žadatel m, zpracování žádosti není složité, šance na
získání dotace je zna ná – dosud bylo podpo eno tém 75 % podaných žádostí, absence
fondu v dalším programovém období by byla citelná

- Ve fondu je vhodné zvýšit intenzitu p eshrani ní spolupráce zvýšením po tu
spole ných/zrcadlových projekt na dvojnásobek sou asného stavu, tj. aspo na 15 %

- Ve fondu je vhodné zvýšit po et malých infrastrukturních projekt , které zajiš ují
udržitelnost jeho výsledk , aspo na dvojnásobek sou asného stavu, tj. min. na 10 %

- Nej ast jší témata projekt jsou kulturní vým ny (30%), podpora cestovního ruchu
(17%), sportovní akce (10%) a spolupráce škol, vzd lávací aktivity (10%) – p i vynechání
n kterého z t chto témat v p íštím programovém období by došlo ke zna nému
ochuzení FMP, mohlo by být ohroženo jeho erpání

- Fond správn podporuje spolupráci se všemi rakouskými regiony z podporovaného území
programu EÚS, dokonce i s m stem Víde (6 projekt ), které nemá FMP vyhlášený –
tento vývoj je t eba udržet i nadále

- Dle po tu partner jiho eských projekt se sídlem ve 20 % regionech Horního a Dolního
Rakouska (celkem 59 projekt ) lze doporu it ídícími orgánu EÚS Rakousko R, aby byl
hornorakouský region Linz Wels (celkem 36 projekt spolupráce s Jiho eským krajem)
za azen do území se standardní 100% podporou, aby v budoucnu nemuselo dojít
k vy azování t chto projekt a k omezování této významné p eshrani ní spolupráce

O výb ru projekt rozhoduje spole ný Regionální monitorovací výbor, který má 5 eských
len a 5 rakouských len . Podklady pro jednání p ipravuje administrátor fondu. Tabulka
níže ukazuje, jak bylo v letech 2008 2011 o projektech rozhodováno:

Hodnocení podaných žádostí FMP po et žádostí podíl v %
žádosti schválené RMV bez výhrad 54 15,04%
žádosti schválené RMV s výhradou 213 59,33%
žádosti pozastavené RMV 35 9,75%
žádosti vy azené na jednání RMV 47 13,09%
žádosti vy azené z administrativních d vod 10 2,79%
žádosti podané 359 100,00%

Na základ analýzy hodnocení p edložených žádostí lze vyslovit následující záv ry:

- Rozhodování o projektech je transparentní a objektivní, je nastaven vyvážený systém
výb r žádostí

- P evážná v tšina žádostí je schválena k realizaci s výhradou krácení rozpo tu (tém
60%) – systém výb ru je zam ený na vyšší po et projekt s menší výší podpory. Toto
krácení rozpo tových náklad projekt uspo í prost edky fondu a umož uje p edkládání
dalších žádostí až do konce realizace fondu v roce 2014.
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4.2. Záv rydotazníkovéhošet ení

Na konci roku 2011 rozeslal zpracovatel celkem 226 dotazník , z nich 69 dotazník se vrátilo
vypln ných, tj. šet ení se zú astnilo 30% oslovených respondent . Z vyhodnocení t chto
dotazník vyplývají následující záv ry:

- Témata, které respondenti preferují: kulturní vým ny 67%, cestovní ruch 60%, školní
vým ny a sportovní akce po 45%, jazykové vzd lávání 43%, drobná technická
infrastruktura 17% – výb r témat vícemén potvrzuje výsledky analýzy projektových
žádostí. Menší zájem (mezi 6 15% odpov dí) je o podporu podnikání, trh práce, životní
prost edí, dopravu, spolupráci samospráv, spolupráci bezpe nostních složek. To je dáno
zejména menším po tem žadatel , kte í se t mito tématy zabývají.

- V odpov dích zazn l ojedin lý názor, že projekty by se nemusely d lit na malé
infrastrukturní a neinvesti ní „people to people“. M la by se otev ít možnost podpo it
v jednom malém projektu spole n investi ní i neinvesti ní aktivity, podobn jako u
velkých projekt v programu EÚS. Tímto postupem by se p edešlo mnohým
nedorozum ním ze strany žadatel , kte í ne vždy správn chápou rozdíl mezi investi ním
a neinvesti ním projektem a asto jejich aktivity sm šují.

- V dotazníku byla také hodnocena spolupráce s rakouskými partnery. 97% dotázaných
aktivn spolupracuje s rakouským partnerem, 3% partnera zatím hledá. Dále 65%
dotázaných hodnotí dosavadní spolupráci jako velmi p ínosnou pro ob strany, 23% jako
spíše p ínosnou, 7% jako p ínosnou p evážn pro eskou stranu (p enos zkušeností
z Rakouska) a 5% dotázaných soudí, že spole ná realizace aktivit nemá velký p ínos.

- Za bariéry p eshrani ní spolupráce byl v 70% odpov dí ozna en nedostatek vlastních
finan ních prost edk , ve 32% jazyková bariéra, v 11% nezájem o p eshrani ní aktivity,
p ípadn spolupráce v aktivitách, které FMP nepodporuje. 6% respondent uvedlo, že
neexistují spole ná témata.

- Fond respondenti oce ují jako významný nástroj podpory p eshrani ní spolupráce.
Pokud by nebyly prost edky FMP k dispozici, jsou uvedeny tyto odpov di respondent :
spolupráce s rakouským partnerem by v bec nevznikla (9%), projekt by se neuskute nil,
ale spolupráce by trvala (29%), realizace projektu v mírn omezeném rozsahu (28%),
realizace projektu ve výrazn omezeném rozsahu (26%), realizace projektu ve stejném
rozsahu (5%), žádost o podporu z jiných zdroj (3%) – tj. pro tém 2/3 respondent je
podpora FMP d ležitá, spolupráce rakouských a eských partner by byla p i jeho
absenci výrazn ztížena

- Administrativní systém FMP je nastaven správn , p evážná ást žadatel by na n m nic
nem nila – nejv tší p ipomínky jsou ke dlouhé lh t vyplacení p ísp vku ERDF, k v tší
administrativní náro nosti vyú tování projektu a k nemožnosti podat opakovanou žádost
na jeden projekt (podle sou asných pravidel lze na stejný projekt podat žádost max. 2x).
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4.3. Záv rynávrhové ásti

V návrhové ásti byly posouzeny možnosti úsp šné realizace fondu v budoucím
programovém období 2014 2020. Byly pojmenovány problémy, které m že fond mít v rámci
nového programu p eshrani ní spolupráce. Jedná se zejména o tyto hrozby:

- Každý program EU musí podporovat 11 cíl „strategie EU2020 pro inteligentní a
udržitelný r st podporující za len ní“, ve kterých ale nejsou obsaženy kultura a cestovní
ruch. Navíc každý program si musí vybrat pouze omezený po et cíl (tzv. tématická
koncentrace), které bude podporovat. Programy p eshrani ní spolupráce si mají vybrat
pouze 4 tématické cíle, což je velmi nízký po et.

- Každý p eshrani ní projekt, v etn malých projekt , má spl ovat 4 podmínky
p eshrani ní spolupráce (spole ná p íprava, spole ná realizace, spole ný personál,
spole né financování). Pro malé projekty je tato podmínka p íliš tvrdá, všechny projekty
by musely být zrcadlové, což lze velmi t žko splnit.

- Podpora projekt p eshrani ní spolupráce by se m la snížit na 75% podíl p ísp vku ERDF
/ 25% podíl národního spolufinancování.

- Postoj zem Dolní Rakousko k fondu je dlouhodob velmi nejasný. Na po átku realizace
bylo na rakouské stran do fondu alokováno málo prost edk ERDF (17% eské alokace),
což se stalo brzdou vyvážené p eshrani ní spolupráce. Navíc složitý a zdlouhavý kontrolní
systém rakouské žadatele spíše odrazuje od realizace projekt , než aby je motivoval. Pro
eské žadatele tak vzniká složitá situace, nebo t žko hledají projektové partnery,
zejména u zrcadlových projekt . Pokud by tento kontrolní systém v Rakousku z stal
zachován i v novém programovém období, byl by FMP p i zachování požadavku na
spln ní 4 podmínek p eshrani ní spolupráce tém nerealizovatelný.

Pro zajišt ní bezpe né realizace FMP v novém programovém období 2014 2020 v esko
rakouském p íhrani í by bylo pot ebné dojednat tyto body:
- zvýšit po et tématických cíl , které budou vybrány pro program p eshrani ní spolupráce,

aspo na 6;
- do investi ních priorit, které více popisují jednotlivé tematické cíle, za adit podporu

rozvoje cestovního ruchu a kultury jako významného zdroje zam stnanosti
v p íhrani ních regionech (nap . v rámci tematického cíle 8. podpora zam stnanosti a
podpora mobility pracovních sil);

- za adit podporu r znorodé p eshrani ní spolupráce mezi ob any a institucemi v etn
pot ebné infrastruktury formou malých projekt (nap . v rámci tematického cíle 11.
posilování institucionální kapacity a ú inné ve ejné správy);

- zmírnit požadavek na dodržení všech 4 podmínek p eshrani ní spolupráce;
- zachovat alokaci 10% z prost edk p eshrani ního programu do FMP na eské stran ;
- navýšit alokaci prost edk ERDF do FMP i programu p eshrani ní spolupráce také na

rakouské stran ;
- zjednodušit a zrychlit kontrolu realizace a vyú tování malých projekt ze strany

rakouských kontrolních orgán ;
- zvýšit podporu malých projekt i velkých projekt p eshrani ní spolupráce

z navrhovaných 75% p ísp vku ERDF na 85%;
- zachovat výši podpory 2 – 20 tis. EUR pro malé projekty.
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5. Resumé inDeutsch

Abschlusszusammenfassung zum analytischen und Vorschlagsteil

Der Fond der kleinen Projekte (FKP) ist ein Bestandteil des Programms der Europäischen
Gebietszusammenarbeit (EGZ) Österreich – Tschechische Republik 2007 2013. Er wird in
dem tschechisch österreichischen Grenzland in drei Regionen realisiert: Südböhmen –
Oberösterreich – Niederösterreich, Vyso ina – Niederösterreich, Südmähren –
Niederösterreich. In jeder Region gibt es einen tschechischen und einen österreichischen
Verwalter und Administrator. Diese Subjekte organisieren Kundmachung und
Bekanntmachung des Fonds, Einsammeln und Auswertung der Anträge, Sitzungen des
Regionalen Monitoring Ausschusses (RMA), der die Schlussauswahl von den Projekten
bestimmt. In der Realisationsphase der kleinen Projekte führt der Administrator ihre
Kontrolle und Monitoring durch, nach der Beendigung der Realisation kontrolliert er ihre
Buchhaltung und Auswertung. Nach dem Beenden der Kontrolle erarbeitet er
Abschlussbericht, Antrag um die Auszahlung und er schickt sie an den Gemeinsamen
technischen Sekretariat und den Leitungsorgan des Programms der EGZ. Nach dem Erhalten
der Zahlung des ERDF Beitrags schickt er die Dotation an Kontos der Empfänger der
einzelnen kleinen Projekte. Somit wird der Realisationszyklus der kleinen Projekte
abgeschlossen.

Abschluss zur Analyse von kleinen Projekten

Im Rahmen der Evaluierung des Fonds wurde Analyse von 259 realisierten Projekte am Ende
des Jahres 2011 durchgeführt. Schlussfolgerungen der Analyse wie folgt:

Im Fond wurden in den Jahren 2008 2011 insgesamt 359 Anträge gestellt, von denen
wurden 267 zur Realisation abgestimmt und 259 werden realisiert oder wurden beendet.
Den Heutigen Zustand angesichts der Realisation aus dem Fond zeigt folgende Tabelle:

Realisationszustand des FKP in dem
Südböhmischen Bezirk Projektzahl Summe EUR

Anteil in
%

Projekte insgesamt Indikator 400 2 295 000 100,00%
Vom Administrator registrierte Projekte 359 2 884 288 125,68%
Von RMA abgestimmte Projekte 267 1 427 498 62,20%
Berechnete Projekte 205 917 189 39,96%
Bezahlte Projekte 175 797 301 34,74%
Aufgelöste Projekte 8 25 826 1,13%
Projekte in der Realisation 54 484 481 21,11%

es bleibt für Projekte übrig
vorausgesetzt

mindestens 141 893 330 38,93%

Auf Grund der Analyse der Antragsteller und der gestellten Anträge sind da folgende
Schlussfolgerungen vorhanden:

- Der Fond erfüllt seine ursprüngliche Funktion – „grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Grenzland zu fördern“ (fast 60 % der Antragsteller haben ihren Sitz in diesen
Gebieten. Dieser Zustand ist so zu erhalten.

- Der Fond richtet sich richtig an die Förderung der Zusammenarbeit der Antragsteller des
öffentlichen Körpers – es geht um ca. 90 % aller Antragsteller. Es ist passend, den Anteil
der Antragsteller des Typs „Schule, Schuleinrichtung“ auf 15 % zu steigen lassen
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- Der Fond ist zugänglich für alle berechtigte Antragsteller, die Antrag Erarbeiten ist nicht
kompliziert, die Chance, Fördermittel zu bekommen, ist ziemlich hoch – es wurden bisher
75 % angereichte Anträge gefördert, die Absenz des Fonds in der nächsten
Programmplanungszeit wäre spürbar

- Es ist empfehlenswert, die Intensität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an
Hand der Steigung der gemeinsamen/Spiegelprojekte zweifach des heutigen Zustands zu
steigen, d.h. auf mindestens 15 %

- Es ist im Fond empfehlenswert, die Anzahl der kleinen Infrastrukturprojekte, die die
Nachhaltigkeit seiner Ergebnisse gewährleisten, zweifach des heutigen Zustands zu
steigen, d.h. auf mindestens 10 %

- Die häufigsten Themen der Projekte stellen Kulturaustausch (30%), Unterstützung des
Fremdenverkehrs (17%), Sportveranstaltungen (10%) und Zusammenarbeit von Schulen,
Bildungsaktivitäten (10%) dar. Beim Auslassen einigen von diesen Themen in der
nächsten Programmperiode, würde der FKP ärmer und auch seine Schöpfung könnte
bedroht werden.

- Der Fond unterstützt die Zusammenarbeit mit allen österreichischen Regionen im Gebiet
des Programms der EGZ, sogar auch mit der Stadt Wien (6 Projekte), die den FKP
nichterklärt wird. Diese Entwicklung ist auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten.

- An Hand der Partner der südböhmischen Projekte, die seinen Sitz zu 20 % in Ober und
Niederösterreich haben (insgesamt 59 Projekte) ist dem Leitungsorgan der EGZ
Österreich Tschechische Republik zuempfahlen, damit die oberösterreichische Region
Linz Wels (insgesamt 36 Projekte in Zusammenarbeit mit dem Südböhmischen Bezirk) ins
Gebiet der Standart 100% Förderung zugegliedert wird, damit diese Projekte in der
Zukunft nicht mehr geschieden werden müssen und diese bedeutende Zusammenarbeit
nicht beschränkt wird.

Über die Projekte zur Realisation entscheidet der gemeinsame Regionale Monitoring
Ausschuss, der aus 5 tschechischen und 5 österreichischen Mitgliedern besteht. Unterlagen
für jede Sitzung bereitet der Administrator des Fonds vor.

Folgende Tabelle zeigt, wie über Projekte in den Jahren 2008 2011 entschieden wurde:

Auswertung der gestellten Anträge in den FKP Antragszahl Anteil in %
die vom RMA vorbehaltlos bejahte Anträge 54 15,04%
die vom RMA mit Vorbehalt bejahte Anträge 213 59,33%
die vom RMA beanstandete Anträge 35 9,75%
die vom RMA geschiedene Anträge 47 13,09%
die aus administrativen Gründen geschiedene
Anträge 10 2,79%
gestellte Anträge 359 100,00%

Auf Grund der Analyse der Auswertung der gestellten Anträge können folgende
Schlussfolgerungen ausgesprochen werden:

- Die Entscheidung über Projekte ist transparent und objektiv, ein ausgewogenes System
der Antragsauswahl wurde eingeführt

- Die meisten Anträge werden zur Realisation mit Vorbehalt der Haushaltskürzung (fast
60%) abgestimmt – das System der Auswahl richtet sich auf eine größere Projektzahl mit
minderer Förderungshöhe. Diese Kürzung der Haushaltskosten bei Projekten spart
Fördermittel des Fonds und es ermöglicht Hinreichen von anderen Anträgen bis zur
Auslaufzeit des Fonds im Jahre 2014.
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wiederholt�an�ein�Projekt�stellen�(nach�heute�gültigen�Regeln�kann�der�Antrag�höchstens�
zweimal�für�ein�Projekt�hingereicht�werden).�

Auswertung�der�Fragebogenforschung�

Am� Ende� des� Jahres� 2011� verschickte� der� Verarbeiter� insgesamt� 226� Fragebogen,� davon�
kamen�69�Fragebogen�ausgefüllt�zurück,�d.h.�an�der�Forschung�nahmen�30�%�angesprochene�
Subjekte�teil.�Die�Auswertung�der�Fragebogen�zeigt�folgende�Schlussfolgerungen�vor:�
- Themen,� die� bevorzugt� werden:� Kulturaustausch� 67%,� Fremdenverkehr� 60%,�

Schulaustausch�und�Sportveranstaltungen�45%,�Sprachenbildung�43%,�kleine�technische�
Infrastruktur�17%�–�die�Auswahl�der�Themen�mehr�oder�weniger�bestätigt�die�Ergebnisse�
der� Analyse� der� Projektanträge.� Ein� kleineres� Interesse� (zwischen� 6� und� 15� %� der�
Antworten)� ist� für� Unterstützung� der� Unternehmen,� Arbeitsmarkt,� Umwelt,� Verkehr,�
Verwaltungszusammenarbeit,� Zusammenarbeit� der� Sicherheitseinheiten.� Es� gibt� sich�
besonders�daraus�hervor,�dass�es�weniger�Antragsteller�gibt,�die�sich�mit�diesen�Themen�
befassen.��

- Unter� den� Antworten� gab� es� die� einmalige� Ansicht,� dass� Projekte� auf� kleine�
Infrastrukturprojekte�und�Nicht�Investitionsprojekte��„people�to�people“�nicht�gegliedert�
werden�müssen.� Es� sollte� die�Möglichkeit� geben,� in� einem� kleinen� Projekt� gemeinsam�
Investitions��und�Nicht�Investitions�Aktivitäten�gefördert�werden�können,�ähnlich�wie�bei�
großen� Projekten� im� Programm� der� ETZ.� Dank� diesem� Angehen� würden� manche�
Unverständnisse�von�der�Seite�der�Antragsteller�ausgewichen,�die�es�nicht�immer�richtig�
verstehen,�was�der�Unterschied�zwischen�Investitions��und�Nicht�Investitions�Projekt�ist,�
dann�werden�oft�diese�Aktivitäten�gemischt.�

- In�dem�Fragebogen�wurde�auch�die�Zusammenarbeit�mit�den�österreichischen�Partnern�
bewertet.� 97� %� der� Angesprochenen� arbeiten� aktiv� mit� dem� österreichischen� Partner�
zusammen,� 3� %� sind� auf� der� Suche� nach� Partner.� Es� wird� weiter� die� bisherige�
Zusammenarbeit� von� 65� %� Angesprochenen� als� gewinnbringend� für� beide� Seiten�
bewertet.�23�%�sagen�eher�gewinnbringend�und�7�%�als�gewinnbringend�vorwiegend�für�
die� tschechische� Seite� (Erfahrungen� aus� Österreich� geholt).� Bloße� 5� %� bewerten� die�
gemeinsame�Zusammenarbeit�als�ohne�große�Bedeutung.��

- Als� Barriere� für� die� grenzüberschreitende� Zusammenarbeit�wurde�bei� 70�%�Antworten�
der�Mangel�an�eigene�Finanzmittel�angeführt,�weiter�32�%�die�Sprachbarriere,�11�%�kein�
Interesse�für�grenzüberschreitende�Aktivitäten,�bzw.�Zusammenarbeit�in�Aktivitäten,�die�
aus� dem�KPF� nicht� gefördert�werden.� 6�%�der�Angesprochenen�meinen,� dass� es� keine�
gemeinsame�Themen�gibt.��

- Der� Fond� wird� als� ein� bedeutendes� Werkzeug� für� die� Unterstützung� der�
grenzüberschreitenden�Zusammenarbeit�geschätzt.�Wenn�es�keine�Fördermittel�des�FKP�
verfügbar� hat,� dann� wurde� von� den� Angesprochenen� Folgendes� angeführt:� keine�
Zusammenarbeit� mit� dem� österreichischen� Partner� (9%),� nicht� dieses� � Projekt,� aber�
Zusammenarbeit� doch� (29%),� Realisation� des� Projektes� im� minder� kleinerem� Maße�
(28%),�Realisation�des�Projektes� im�beträchtlich�kleinerem�Maße�(26%),�Realisation�des�
Projektes� im�gleichen�Maße�(5%),�Antragstellen� in�ein�anderes�Förderprogramm�(3%)�–�
d.h.� für� fast� 2/3� der� aktiven� Angesprochenen� sind� die� Fördermittel� aus� dem� FKP� an�
Bedeutung.�Die� Zusammenarbeit� der� österreichischen� und� tschechischen� Partner�wäre�
bei�seiner�Absenz�schwierig.��

- Administrationssystem� des� KPF� ist� richtig� gestellt,� der� vorwiegende� Anteil� der�
Antragsteller�möchte�daran�nichts�ändern�–�die�meisten�Bemerkungen�gibt�es�zur�langen�
Zahlungsfrist� der� ERDF�Finanzmittel,� weiter� zu� größeren� administrativen� Ansprüchen�
beider� Berechnung� der� Projekte� und� dann� noch� zur� Unmöglichkeit,� den� Antrag�
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Zusammenfassung�zum�Vorschlagsteil�

Im� Vorschlagsteil� wurden� alle�Möglichkeiten� für� erfolgreiche� Realisation� des� Fonds� in� der�
künftigen�Planungsperiode�2014�2020�beurteilt.�Es�wurden�Probleme�benannt,�die�der�Fond�
im�Rahmen�des�neuen�Programms�der�grenzüberschreitenden�Zusammenarbeit�haben�kann.�
Es�geht�um�folgende�Punkte:�

- Jedes� EU�Programm�muss� 11� Ziele� „Strategie� EU2020� fürs� intelligente�und� nachhaltige�
Wachstum,�das�Eingliederung�unterstützt“,�in�dem�gibt�es�jedoch�die�Themen�Kultur�und�
Fremdenverkehr� nicht.� Darüber� hinaus� muss� jedes� Programm� nur� eine� beschränkte�
Zielanzahl� (sog.� thematische� Konzentration)� auswählen,� die� gefördert� werden.� Das�
Programm� der� grenzüberschreitenden� Zusammenarbeit� kann� nur� von� 4� thematischen�
Zielen�wählen,�was�eine�niedrige�Anzahl�ist.��

- Jeder� grenzüberschreitende� Projekt,� inkl.� kleinen� Projekten,� soll� vier� Bedingungen� der�
grenzüberschreitenden� Zusammenarbeit� erfüllen� (gemeinsame� Vorbereitung,�
gemeinsame�Realisation,�gemeinsames�Personal,�gemeinsame�Finanzierung).�Für�kleine�
Projekte�ist�diese�Bedingung�sehr�hart,�denn�alle�Projekte�müssen�dann�Spiegelprojekte�
sein,�was�kaum�zu�erfüllen�ist.�

- Die� Förderung� der� grenzüberschreitenden� Projekte� soll� auf� 75� %� des� ERDF�Beitrags�
erniedrigt�werden�und�25�%�Anteil�von�nationaler�Finanzierung.�

- Die�Stellungnahme�von�Niederösterreich�dem�Fond�gegenüber�ist�unklar.�Am�Anfang�der�
Realisation�wurden�nur�wenige�ERDF�Mittel�(17�%�der�tschechischen�Allokation)�auf�der�
österreichischen� Seite� in� den� Fond� allokiert,� was� zur� Bremse� einer� ausgewogenen�
Zusammenarbeit� wurde.� Darüber� hinaus� gibt� es� noch� ein� kompliziertes� und� langes�
Kontrollsystem� für� österreichische�Antragssteller� und� das� führt� eher� zur� Abschreckung�
als�zur�Motivation,�neue�grenzüberschreitende�Projekte�zu�realisieren.�So�entsteht�eine�
komplizierte� Situation� für� die� tschechische� Seite,� den� Tschechen� finden� kaum� einen�
Projektpartner,�bes.�bei�Spiegelprojekten.�Wenn�dieses�System�in�Österreich�auch�in�der�
nächsten� Programmperiode� erhalten� bleibt,� dann� ist� die� grenzüberschreitende�
Zusammenarbeit� im�Rahmen�des� Fonds�der� kleinen�Projekte�und�mit�dem�Erfüllen�der�
Erhaltung�aller�vier�Bedingungen�fast�unrealisierbar.�

Für� die� Sicherung� der� Realisation� des� Fonds� der� kleinen� Projekte� in� der� neuen�
Planungsperiode�2014�2010�im�tschechisch�österreichischen�Grenzland�sind�diese�Punkte�zu�
erötern:�
- Die� Anzahl� der� thematischen� Ziele,� die� fürs� Programm� der� grenzüberschreitenden�

Zusammenarbeit�gewählt�werden,�auf�zumindest�6�Ziele;�
- Zu� den� Investitions�Prioritäten,� die� mehr� einzelne� thematische� Ziele� beschreiben,� die�

Unterstützung�der�Entwicklung�des�Fremdenverkehrs�und�der�Kultur�einzugliedern,�weil�
es�sich�um�eine�bedeutende�Quelle�für�Arbeitplätze�in�der�Grenzregion�handelt�(z.B.� im�
Rahmen�des�thematischen�Ziels�8.�–�Unterstützung�der�Arbeitskräfte�und�Unterstützung�
der�Mobilität�der�Arbeitskräfte)�

- Unterstützung� der� vielfältigen� grenzüberschreitenden� Zusammenarbeit� unter�
Bevölkerung� und� Institutionen,� mitsamt� geforderten� Infrastruktur� in� der� Form� der�
kleinen�Projekte�einzugliedern�(z.B.�im�Rahmen�des�thematischen�Ziels�11.�–�Stärkung�der�
Kapazität�der�Institutionen�und�der�leistungsfähigen�öffentlichen�Verwaltung);�

- Die� Forderung�an�die� Erhaltung� von�allen�4�Bedingungen� für�die� grenzüberschreitende�
Zusammenarbeit�zu�mindern;�
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- Allokation von 10% von den Fördermitteln für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit im FKP auf der tschechischen Seite zu erhalten;

- Allokation der ERDF Fördermittel im KPF im Programm der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit auch auf der österreichischen Seite zu erhöhen;

- Kontrolle der Realisation und der Buchhaltung der kleinen Projekte von der Seite der
österreichischen Kontrollorgane zu vereinfachen und zu beschleunigen;

- Die Förderung der sowohl kleinen als auch großen Projekte der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit von den vorgeschlagenen 75 % des ERDF Beitrags auf 85 % zu erhöhen;

- Die Finanzhöhe der Fördermittel von 2 bis 20 Tausend EUR für kleine Projekte zu
erhalten.
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6. Resumé in English

Summary of analytical and proposal section

The Small Project Fund is part of the program European Territorial Cooperation Austria –
Czech Republic 2007 – 2013. It is being executed in 3 regions:

 South Bohemia – Upper Austria – Lower Austria
 Vyso ina – Lower Austria
 South Moravia – Lower Austria

In each region there is a Czech an Austrian Trustee and Administrator. These subjects
organize the announcement and PR of the fund, collection and evaluation of the
applications, and the sessions of the Regional Monitoring Committee that does the final
selection of projects. The Administrator controls and monitors the stage of small projects
execution and checks the accounting and evaluation of completed projects. Once this
examination completed, the Administrator drafts a summary report and submits it to the
Joint Technical Secretariat and Managing Authority of the program European Territorial Co
operation. Upon receiving the ERDF reimbursement, the Administrator sends the grant to
the accounts of individual small project recipients.  

Conclusions from the small projects analysis

An analysis of 259 finished projects was done at the end of 2011 within the framework of
the fund evaluation. The conclusions are as follows:
The fund received 359 requests in the period of 2008 – 2011, of which 267 were approved
for execution and 259 are being executed or are completed. The following table shows the
situation of the fund:

FMP fund situation in South Bohemia Number of projects
Amount
EUR

Share in
%

Total projects indicator 400 2 295 000 100,00%
Projects registered by the administrator 359 2 884 288 125,68%
Projects approved by RMC 267 1 427 498 62,20%
Projects settled 205 917 189 39,96%
Projects reimbursed 175 797 301 34,74%
Cancelled projects 8 25 826 1,13%
Projects being executed 54 484 481 21,11%
Remains available for projects assumption min. 141 893 330 38,93%

The following can be concluded on the basis of the analysis of the applicants and their
applications:

- The fund serves well its original purpose “to promote cross border cooperation in
border regions” – almost 60% of applicants have their residence or seat in these
areas; this situation is to be continued

- The fund is correctly concentrated on cooperation of public or civic institutions –
these comprise 90% of all applicants, it is desirable to increase the category “school,
school institution” to 15%

- The fund is accessible to all entitled applicants, the application process is not
complicated and the probability to obtain a grant is quite high – hitherto almost 75%
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of� the�application�were�granted,� the�absence�of� the� fund� in� the� following�program�
period�would�be�perceived�as�a�loss��

- An� increase� of� cross�border� cooperation� by� doubling� the� actual� share� of�
joint/mirrored�projects�is�desirable,�so�it�would�attain�15%�

- The�share�of�small�infrastructure�projects�in�the�fund�that�ensure�the�sustainability�of�
its�results,�should�be�doubled,�to�attain�at�least�10%�

- The�most� frequent�subjects�among�projects�are�cultural� interchange� (30%),� tourism�
(17%),� sport� (10%)� and� school� cooperation� and�education� (10%)� –� dropping� any�of�
the�subjects�in�the�future�program�period�would�constitute�a�loss�to�the�small�project�
fund,�its�utilization�could�be�diminished�

- The� fund� does� correctly� support� a� cooperation� with� all� relevant� Austrian� regions�
supported� by� the� European� Territorial� Co�operation,� including� even� the� city� of�
Vienna,�where�the�small�project� fund� is�not�announced�–�this�development� �should�
continue�

- Considering�the�number�of�Austrian�partners�of�the�South�Bohemian�projects�having�
a�seat� in�20%�of� the� territory�of�Upper�and�Lower�Austria,� it� can�be�recommended�
that� the�Upper�Austria� region�Linz�Wels� (total�of�36�co�operation�projects�with� the�
South� Bohemian� region)� be� included� as� the� region�with� 100%� support,� to� avoid� a�
potential�exclusion�of�those�projects�and�reduction�of�this�important�cross�border�co�
operation,�

�
The�selection�of�projects�is�made�by�the�joint�Regional�Monitoring�Committee�(RMC),�which�
has� 5� Czech� and� 5� Austrian� members.� The� Administrator� prepares� documents� for� the�
sessions.�The�table�below�shows�how�the�committee�took�decisions�in�the�years�2008���2011�
�

Evaluation�of�submitted�applications�FMP� Number�of�
applications�

Share�in��
%�

Approved�without�qualification� 54� 15,04%�
Approved�with�qualification� 213� 59,33%�
Suspended�� 35� 9,75%�
Rejected�at�the�session� 47� 13,09%�
Rejected�for�administrative�reasons� 10� 2,79%�
Total�submitted� 359� 100,00%�

�

The�following�conclusions�can�be�made�based�on�the�analysis�of�evaluating�the�applications:�
- Decisions� concerning� the� projects� are� transparent� and� objective,� the� system� of�

selection�is�balanced�
- Majority� of� applications� is� approved� with� the� qualification� of� budget� reduction�

(almost�60%)�–�the�selection�prefers�more�projects�with�less�support.�This�reduction�
stretches�the�fund�balance�so�that�applications�can�be�processed�till� the�end�of�the�
fund´s�term�in�2014.�

Conclusions�from�survey�by�questionnaire�

At�the�end�of�2011�a�total�of�226�questionnaires�has�been�sent,�o�which�69�were�returned,�
i.e.�participation�rate�was�30%.�Following�conclusions�can�be�made:�

- Subjects� preferred� by� respondents:� cultural� exchange� 67%,� tourism� 60%,� school�
exchanges� and� culture� events� 45%� each,� language� education� 43%,� small� scale�

54
213
35
47
10
359

15,04%
59,33%
9,75%
13,09%
2,79%

100,00%
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technical infrastructure 17% the choice of subjects confirms the results of the
analysis of project applications. There is less interest (6 to 15%) in support of
entrepreneurial activities, job market, environment, transport, cooperation of
municipalities and cooperation of law enforcement agencies. This results from the
limited number of applicants who deal with these subjects.

- An opinion appeared that projects should not be divided into small infrastructure and
people to people projects without invest. There should be an opportunity to support
both investment and other activities in one small project, as is the case with large
projects under the EU territorial program. This would avoid many misunderstandings
on the part of the applicants who sometimes mix up projects involving investment
and other projects.

- The cooperation with Austrian partners was another subject of the survey. 97% of
respondents already work actively with an Austrian partner, 3% are still looking for a
partner. 65% of respondents consider the cooperation so far as mutually beneficial,
23% as rather beneficial, 7% as beneficial specifically for the Czech party (transfer of
experience from Austria) and 7% are of the opinion that the joint projects are of little
value.

- As barriers to the cross border cooperation were identified: lack of finance (70%),
language barrier (32%), lack of interest in cross border activities (11% includes also
existing cooperation outside the fund´s grant scheme), lack of common subjects (6%)

- The respondents value the fund as an important tool for supporting the cross border
cooperation. In case that the finance provided by the fund were not available, then
the cooperation with the Austrian partner would either not happen at all (9%), the
project could not be completed while cooperation would continue (29%), the project
would be completed on a limited scale (26%), the projects would continue
unchanged (5%), other sources of finance would be solicited (3%) – i.e. the fund´s
support is vital for more than two thirds of the respondents, its absence would make
cooperation of Czech and Austrian partners more difficult.

- The system of the fund´s administration is correctly set up; the majority of
respondents would not change anything. Most of the comments deal with a long
delay in payment of the ERDF contribution, the increased administrative difficulty of
accounting settlement of the project and with impossibility of submitting a repeated
request for one project (the currently applicable rules state that one project can be
applied for just two times).

Conclusions of the proposal section

The opportunities for successful operation of the fund in the upcoming program period 2014
– 2020 were evaluated in the proposal section. Problems were indicated that the fund might
have under the new program of cross border cooperation, specifically

- Each EU program must contribute to the 11 objectives of the “EU2020 strategy for
intelligent and sustainable growth supporting integration” that do not include culture
and tourism. Moreover, each program will be required to choose just a limited
number of objectives (so called thematic concentration). The cross border
cooperation programs will be required to select just 4 subject targets, which seem
not sufficient.

- Each cross border project, including small project, should satisfy 4 requirements of
cross border cooperation (joint preparation, joint execution, joint personnel, joint
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financing). This requirement is too demanding on small projects, all projects would
have to be mirrored and this is hard to satisfy.

- The support of cross border cooperation projects should be reduced to 75% ERDF
share/25% share of national financing.

- The attitude of the Lower Austria region toward the fund is constantly unclear. At the
start of the operation just a small amount of ERDF funds were allocated to the fund
(17% of the Czech allocation), which became an impediment to balanced cross
border cooperation. Moreover, the complicated and protracted audit system turns
away the prospective Austrian applicants. The Czech applicants find it therefore
difficult to find project partners, especially in case of mirrored projects. Should this
Austrian audit system remain in place in the new program period along with the
requirement to meet the above mentioned 4 conditions for cross border
collaboration, the Small Project Fund would become almost unfeasible.

The following points should be negotiated to ensure a smooth execution of the Small Project
Fund in the Czech Austrian border region during the new program period 2014 – 2020

- to increase the number of subject targets chosen for the cross border collaboration
program to a minimum of 6

- to amend the investment priorities specifying the individual objectives so that they
include the support of tourism and culture as an important area of employment in
the border regions (e.g. in the target subject 8. support of employment and workforce
mobility);

- to include the support of multi facetted cross border collaboration among citizens
and institutions by the means of small projects (e.g. within the objective 11. –
strengthening the institutional capability and effective public administration)

- to make less stringent the requirement that all 4 conditions of the cross border
cooperation must be met

- to keep the 10% allocation of cross border program into the Small Project Fund on
the Czech side

- to increase the ERDF allocation to the Small Projects Fund as well as the cross border
collaboration program also on the part of Austria

- to simplify and expedite the audit and account settlement of the small projects on
the part of the Austrian authorities

- to increase the funding of both small and large cross border collaboration projects
from 75% to 85% of the ERDF contribution

- to retain the interval of 2 – 20 TEUR support of small projects
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