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

1.Úvod
FondymalýchprojektƽjsousouēástíprogramuEvropskáúzemníspolupráce2007Ͳ2013.VR
jsoutytofondyrealizoványvevšechpƎíhraniēníchregionechsesousednímistátyNĢmecko,
Polsko,SlovenskoaRakousko.VpƎíhraniēísRakouskemjsourealizoványcelkem3fondy,pro
každýjeustanovennakaždéstranĢhranicepƎíslušnýSprávceFMPaAdministrátorFMP:
1. jižníechy–HorníRakousko–DolníRakousko(zahrnujeregionyNUTSIIIJihoēeskýkraj,
Waldviertel,MostviertelͲEisenwurzen,Mühlviertel,Innviertel,LinzͲWels,SteyrͲKirchdorf)
–SprávceaAdministrátorvRsdruženíJihoēeskáSilvaNortica
2. jižníMorava–DolníRakousko(zahrnujeregionyNUTSIIIJihomoravskýkraj,Weinviertel,
Wiener Umland Nordteil, St. Pölten) – Správce vR Sdružení obcí a mĢst jižní Moravy,
AdministrátorRegionálnírozvojováagenturajižníMoravy
3. Vysoēina – Dolní Rakousko (zahrnuje regiony NUTS III kraj Vysoēina, Waldviertel,
MostviertelͲEisenwurzen) – Správce vR Sdružení obcí Vysoēina, Administrátor
RegionálnírozvojováagenturaVysoēina
Mapaē.1PodporovanéúzemíprogramuEvropskáúzemníspolupráceRakouskoͲR2007Ͳ2013
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FOND MALÝCH PROJEKTģ JIŽNÍ ýECHY – HORNÍ RAKOUSKO – DOLNÍ RAKOUSKO
ZHODNOCENÍ A NOVÉ MOŽNOSTI PO ROCE 2013 (TZV. STUDIE EVALUACE FMP)

Na rakouské stranĢ mají tyto subjekty pƎíslušné územní partnery, se kterými jsou fondy
realizovány.JsouustavenyspoleēnéRegionálnímonitorovacívýbory,kteréprojednajížádosti
aschvalujípƎíspĢvekERDFnarealizacijednotlivýchmalýchprojektƽ.
VJihoēeském kraji se po dohodĢ územních a správních orgánƽ stalo Správcem a
Administrátorem Fondu zájmové sdružení právnických osob Jihoēeská Silva Nortica (dále
JēSN),ēeskáēástEuroregionuSilvaNortica,sesídlemvJindƎichovĢHradci.
JejímipartnerynarakouskéstranĢjsou:
- vzemiHorníRakouskojeSprávcemaAdministrátoremFonduRegionalmanagementOÖ
GmbHskanceláƎíveFreistadtu,
- vzemi Dolní Rakousko jsou Správcem sdružení EU Plattform Pro Waldviertel a
AdministrátoremRegionalmanagementNÖ,BüroWaldviertelskanceláƎíveZwettlu.
NaFondmalýchprojektƽRakouskoͲRjeproplánovacíobdobí2007–2013alokovánopro
ēeskouēásthranicecelkem6745200EUR(finanēnípƎíspĢvekSpoleēenství)aprorakouskou
ēást1600000EUR.
NaēeskéstranĢje15%prostƎedkƽurēenonaAdministraciFondu,zbylých85%jeurēenona
podporu malých projektƽ FMP. Na rakouské stranĢ je administrace Fondu hrazenazjiných
zdrojƽ.Tabulkaē.1uvádírozdĢlenípƎíspĢvkuERDFnapƎíhraniēníregionyFMP.
Tabulkaē.1RozdĢleníprostƎedkƽERDFnapƎíhraniēníregiony


Region

PƎíspĢvekzERDFna
projektyFMPnaobdobí
2007Ͳ2013–ēeskáēást

PƎíspĢvekzERDFnaprojekty
FMPnaobdobí2007Ͳ2013–
rakouskáēást

Jižníechy–HorníRakousko–
DolníRakousko

2295000EUR

600000EUR
386400EUR

JižníMorava–DolníRakousko

2635000EUR

448000EUR

803420EUR

165600EUR

5733420EUR

1600000EUR

Vysoēina–DolníRakousko
Celkem
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FOND MALÝCH PROJEKTģ JIŽNÍ ýECHY – HORNÍ RAKOUSKO – DOLNÍ RAKOUSKO
ZHODNOCENÍ A NOVÉ MOŽNOSTI PO ROCE 2013 (TZV. STUDIE EVALUACE FMP)

2.Analytickáēást
2.1.StavFondumalýchprojektƽJC–HR–DRvJihoēeskémkraji
Fond malých projektƽ byl vyhlášen vēervnu 2008. Do prosince 2011 probĢhlo 8 uzávĢrek
pƎedkládánížádostí,vēetnĢhodnoceníaschváleníprojektƽ.Regionálnímonitorovacívýbory
(jeden pro spolupráci sHorním Rakouskem, druhý pro spolupráci sDolním Rakouskem) na
svých 16 jednáních schválily krealizaci 267 projektƽ scelkovou výší pƎíspĢvku ERDF 1427
498EUR.KonkrétníēíslavEURuvádítabulkaē.2.
Tabulkaē.2VýsledkyjednáníRMV–projektyschválenévJihoēeskémkraji
pƎíspĢvekERDF
naprojekty
poēet
íslo
schválených
spolupráce
výzvy TermínamístojednáníRMV
HorníRakousko
projektƽ
25.09.08Freistadt
19
84875
1
03.10.08Ottenstein
22
0
2
3
4
5
6
7
8


pƎíspĢvekERDF
naprojekty
spolupráce
DolníRakousko
0
87002

09.01.09.BudĢjovice

13

78912

0

16.01.09.BudĢjovice

19

0

117894

07.05.09Freistadt

11

72909

0

15.05.09RaabsadThaya

23

0

158164

26.11.09.BudĢjovice

17

91851

0

20.11.09.BudĢjovice

15

0

71317

29.04.10Freistadt

12

45714

0

30.04.10Groɴschönau

25

0

118165

04.11.10.BudĢjovice

10

55318

0

05.11.10.BudĢjovice

9

0

61484

28.04.11Freistadt

13

65693

0

06.05.11Gmünd

36

0

166763

03.11.11.BudĢjovice

14

85778

0

08.11.11.BudĢjovice

9

0

65659

267

581050

846448

celkem
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pƎíspĢvek
ERDFna
projekty
celkem
171877
196806
231073
163168
163879
116802
232456
151437
1427498
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ZHODNOCENÍ A NOVÉ MOŽNOSTI PO ROCE 2013 (TZV. STUDIE EVALUACE FMP)

PƎidĢlení prostƎedkƽ ERDF probíhá podle schváleného harmonogramu. Zcelkové alokace
2295000 EUR na malé projekty FMP je smluvnĢ pƎidĢleno 1427498 EUR, tj. 62,2 %.
Zcelkového poētu 267 schválených malých projektƽ jich 8 odstoupilo od smlouvy, úspora
ēiní 25826 EUR. Tato ēástka navyšuje zbylé prostƎedky FMP krealizaci malých projektƽ,
kterýchjedoukonēenífonduvroce2014kdispozicicelkem893328EUR.
Správce Jihoēeská Silva Nortica pƎedložil do konce roku 2011 celkem 6 prƽbĢžných zpráv
obsahujícíchvyúētovánínákladƽspojenýchsfondem.
Vrámci6prƽbĢžnýchzprávschválilSprávceFMPJihoēeskáSilvaNorticakproplacenícelkem
205 malých projektƽ s celkovou ēástkou 917189 EUR. U poslední 6. zprávy pƎedložené
kdatu31.10.2011probíhákontrolaCRR,ostatnízprávyē.1–5jsoujižproplaceny.
CelkovĢbylo175malýmprojektƽmvyplaceno797301EUR,tj.34,75%celkovéalokacena
maléprojektyFMPa62,48%dosudnasmlouvanýchprostƎedkƽnamaléprojekty.
Tabulka uvádí pƎíspĢvky ERDF schválené nebo pƎipravené k vyplacení ēeským pƎíjemcƽm
dotace.
Tabulkaē.3VyplacenéprostƎedkyERDFnamaléprojektyvJihoēeskémkraji

íslo
zprávy




pƎíspĢvekERDF pƎíspĢvekERDF
pƎíspĢvekERDF
naprojekty
naprojekty
HorníRakousko DolníRakousko
celkem

1

01.07.08Ͳ30.04.09

23671

0

0

23671

2

01.05.09Ͳ31.10.09

16047

82071

155059

253177

3

01.11.09Ͳ30.04.10

23821

101441

106814

232076

4

01.05.10Ͳ31.10.10

30899

105277

143421

279597

5

01.11.10Ͳ30.04.11
01.05.11Ͳ31.10.11
(neníschválena)

32157

55368

47850

135375

31076

45663

74225

150964

157671

389820

527369

1074860

126595

344157

453144

923896

0

344157

453144

797301

6


Obdobírealizace

pƎíspĢvek
ERDFna
administraci
FMP

celkemEUR
dokonce2011vyplacenov
JēKveFMP(administrace
+maléprojekty)
dokonce2011vyplacenov
JēKjennamaléprojekty

Vprosinci 2011 Správce JēSN pƎedložil další Zprávu o pokroku ē. 6, ve které je vyúētováno
dalších30malýchprojektƽzacelkovouēástkupƎíspĢvkuERDF119888EUR.
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Jak ukazuje tabulka ē. 4, aktuálnĢ je vrealizaci 54 malých projektƽ, které mají schválenou
výšipƎíspĢvkuERDFvcelkovévýši484481EUR.DonaplnĢníindikátoru400malýchprojektƽ
zbývá schválit ještĢ 141 žádostí. Ve fondu na nĢ zbývá 893330 EUR, což je 39% celkové
alokace.

Tabulkaē.4StavrealizaceFMPvJihoēeskémkrajinakonci2011
StavrealizaceFMPvJēkraji poēetprojektƽ
ēástkaEUR
podílv%
projektycelkem
indikátor400
2295000
100,00%
projektyschválenéRMV
267
1427498
62,20%
projektyvyúētované
205
917189
39,96%
projektyproplacené
175
797301
34,74%
projektyzrušené
8
25826
1,13%
projektyvrealizaci
54
484481
21,11%
zbývánaprojekty
pƎedpokladmin.141
893330
38,93%


Grafē.1erpáníprostƎedkƽERDFvrámciFMPvJihoēeskémkrajinakonci2011


ýerpání prostĜedkĤ FMP v Jihoþeském kraji (v EUR)

797 301

prostĜedky proplacené

917 189

prostĜedky schválené
k proplacení

1 427 498

schválené prostĜedky
pod smlouvou

2 295 000

alokované prostĜedky
ERDF
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000



UzávĢrkyfondujsouvždy2xroēnĢ.AktuálníjeuzávĢrka16.3.2012prospoluprácisHorním
Rakouskem, pro spolupráci sDolním Rakouskem se pƎedpokládá uzávĢrka 20.4.2012. Do
ukonēení realizace fondu vroce 2014 se uvažuje svyhlášením 5 termínƽ pro pƎedkládání
žádostí:
- jaroͲpodzim2012,
- jaroͲpodzim2013,
- jaro2014.

JIHOýESKÁ SILVA NORTICA

6
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2.2.AnalýzaprojektƽFMP
TatokapitolasebudevĢnovatanalýzeprojektƽ,kterébylyvefonduvprƽbĢhulet2009Ͳ2011ukonēeny
(celkem205projektƽ)neboseaktuálnĢnakonciroku2011realizují(54projektƽ).Zestatistikybylo
vyjmuto8zrušenýchprojektƽ.DƽvodemjejichzrušeníbylovĢtšinouodstoupeníodsmlouvyzestrany
žadatele.

2.2.1.ProjektyFMPpodletypužadatele–cílovéskupinyFMP
Zhlediskapoēturealizovanýchprojektƽnejvyššípoēetvykazuježadateltypu:
- samospráva(kraj,obceamĢsta),
- obēanskásdruženíaneziskovéorganizace,
- školyjakoorganizacezƎizovanésamosprávou,
- zájmovásdruženíanadace,
- ostatní zƎizované organizace (muzea, galerie, divadla, kulturní stƎediska, turistická
informaēnícentra,domovydƽchodcƽapod.),
- organizace založené státem, profesní komory (HospodáƎská, agrární), církevní
organizace,vysokéškoly,akciovéspoleēnostiaspoleēnostis.r.o.(založenésamosprávou
nebostátem)apod.
ÚplnýpƎehleduvádítabulkaē.5.
Tabulkaē.5ProjektyFMPpodletypužadatele


ProjektyFMPpodletypužadateleͲcílové
skupinyFMP
samospráva(obec,kraj)
obēanskésdružení,o.p.s.,NNO
zƎizovanáorganizaceͲškola
zájmovésdružení,spolek,nadace
zƎizovanáorganizaceͲkultura,turistika,sociální
službyapod.
státníspráva
profesníkomora
církevníorganizace
akciováspoleēnost(založenásamosprávounebo
státem)
spoleēnosts.r.o.(založenásamosprávounebo
státem)
vysokáškola
soukromáškolas.r.o.
celkem

%
33,59%
24,32%
12,74%
9,65%

poēet
projektƽ
87
63
33
25

%
32,53%
22,11%
10,61%
12,39%

pƎíspĢvek prƽmĢrna
EUR
projekt
421981
4850
286765
4552
137599
4170
160675
6427

8,49%
3,47%
2,32%
1,54%

22
9
6
4

10,26%
2,13%
1,80%
1,69%

133151
27628
23287
21974

6052
3070
3881
5494

1,16%

3

2,43%

31528

10509

0,39%
1,16%
1,16%
100,00%

1
3
3
259

1,07%
1,72%
1,28%
100,00%

13826
22273
16589
1297276

13826
7424
5530
5009
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Zhlediska výše ēerpaného pƎíspĢvku ERDF jsou vēele žebƎíēku opĢt žadatelé typu
„samospráva (obec, kraj)“, dále „obēanské sdružení a NNO“, „zájmová sdružení a nadace“,
potom„zƎizovanéorganizace“.Tabulkaē.6ukazuje,žeipƎivyššímpoētuprojektƽškol(33)
jeprƽmĢrnáēástka4170EURnajedenprojekttohotožadatelepomĢrnĢnízká,cožukazuje
najejichúspornéprojekty.Naopakprojektyžadatelƽtypu„akciovéspoleēnostiaspoleēnosti
s.r.o.(založenésamosprávounebostátem)“vícenež2xpƎevyšujíprƽmĢrnouhodnotu5000
EURvšechprojektƽFMPajednásetakoznaēnĢvýznamnéprojektyvrámciFMP(jinakby
jim nebyl tak vysoký pƎíspĢvek Regionálním monitorovacím výborem schválen).
NejúspornĢjší projekty vykazují pƎekvapivĢ žadatelé typu „státní správa“ a „profesní
komora“.
Grafē.2pakuvádírozloženícílovýchskupinžadatelƽFMPpodlepoētuschválenýchprojektƽ.
Grafē.2ProjektyFMPpodletypužadatele–cílovéskupinyFMP


samospráva (obec, kraj)

Projekty FMP podle typu žadatele cílové skupiny FMP

obþanské sdružení, o.p.s., NNO
zĜizovaná organizace - škola
zájmové sdružení, spolek, nadace

2,32%
3,47%
9,65%

1,16%

0,39%

1,54%

1,16%

1,16%

33,59%

8,49%

zĜizovaná organizace - kultura, turistika, sociální
služby apod.
státní správa
profesní komora
církevní organizace
akciová spoleþnost (založená samosprávou nebo
státem)

12,74%
24,32%

spoleþnost s.r.o. (založená samosprávou nebo státem)
vysoká škola
soukromá škola s.r.o.
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2.2.2.ProjektyFMPpodlesídlažadateleasídlapartnera
Graf ē. 3 ukazuje pomĢrnĢ rovnomĢrné rozmístĢní projektƽ FMP podle sídla žadatele.
NejvĢtšípodíl35%vykazujížadatelésesídlemvmalýchmĢstechdo10tis.obyvatel,cožje
velmipƎíznivýtrend.Velmivysokýpodíl25%pƎedstavujížadatelésesídlemvkrajskémmĢstĢ
eskéBudĢjovice,cožjepochopitelné,neboƛzdesídlívšechnykrajskéorganizace,sportovní
svazy, vĢtšina krajem a státem zƎizovaných organizací apod. Další významný podíl 22%
pƎedstavujížadatelésesídlemnavenkovĢ(malámĢstado2tis.obyvatel,obce).Tentopodíl
je vyšší než u žadatelƽ zvĢtších okresních mĢst (18%), což jistĢ pƎekvapí pƎi srovnání
potenciálníhopoētuvhodnýchžadatelƽ,kterýtatomĢstamají.
SouēetpodílužadatelƽsesídlemnavenkovĢspodílemžadatelƽsesídlemvmalýchmĢstech
(57%)ukazuje,žeFMPdobƎeplnísvƽjcíl„podporovatpƎeshraniēníspoluprácivokrajových
pƎíhraniēníchoblastech“,prokterýbylpƽvodnĢurēen.
Grafē.3ProjektyFMPpodlesídlažadatele
Projekty FMP podle sídla žadatele
57; 22,01%

65; 25,10%
mČsto ýeské BudČjovice
okresní mČsta
malá mČsta do 10 tis. obyv.
obec, venkov

91; 35,14%
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Další graf ē. 4 ukazuje poēty projektƽ FMP podle sídla partnera, tj. podle umístĢní
pƎeshraniēní spolupráce. Zde pƎevažuje spolupráce sDolním Rakouskem (57%) nad
spoluprací sHorním Rakouskem (40,5%), což nepƎekvapí, když si uvĢdomíme, že vĢtšina
žadatelƽ o spolupráci sHorním Rakouskem má ještĢ pƎíležitost získat partnery vDolním
Bavorsku,cožjedalšíFondmalýchprojektƽotevƎenývJihoēeskémkraji.Tatomožnostjepro
žadatelezvýchodníēástiJihoēeskéhokrajevzhledemkevzdálenostivelminevýhodná.
Grafē.4ProjektyFMPpodlesídlapartnera
Projekty FMP podle sídla partnera
6; 2,32%
105; 40,54%

Horní Rakousko
Dolní Rakousko

148; 57,14%

VídeĖ


PƎekvapítakézastoupeníspoluprácespartnerysesídlemveVídni(celkem6projektƽ).Toto
využívajípƎedevšímzastƎešujícísportovnísvazy,hospodáƎskákomoraēieskédráhya.s.
Tabulkaē.6ProjektyFMPpodlesídlapartnera


ProjektyFMPpodlesídlapartnera
HorníRakousko
DolníRakousko
VídeŸ
20%rakouskýregion

%
40,54%
57,14%
2,32%
22,78%

poēet
105
148
6
59

Tabulka ē. 6 uvádí vedle poētu projektƽ zamĢƎených na spolupráci srakouskými zemĢmi ještĢ údaj o poētu
projektƽ,kterémajísídlopartneravtzv.20%rakouskýchregionech.VmapĢē.1vúvodustudiejsoutatoúzemí
šrafovánasvĢtlemodroubarvou.Jednáseoregiony:
- MostviertelͲEisenwurzen,St.PöltenvDolnímRakousku
- Innviertel,LinzͲWels,SteyrͲKirchdorfvHornímRakousku
Povinností Správce programu je sledovat alokaci pƎíspĢvku ERDF do tohoto území. Pokud by pƎesáhla 20%
celkového pƎíspĢvku ERDF ve Fondu malých projektƽ, nebyla by podpora projektƽm realizovaným vtomto
území dále možná. Ztoho dƽvodu Správce FMP Jihoēeská Silva Nortica sleduje vyúētování malých projektƽ,
kterémĢlypartneravuvedených20%regionech(napƎ.mĢstoLinz,St.Pöltenaj.).TĢchtoprojektƽbylodosud
vJihoēeskémkrajischváleno59,znich36mápartneravemĢstĢLinz.
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2.2.3.ProjektyFMPpodleregionálníhovýznamu
Grafē.5ukazujezastoupenímalýchprojektƽFMPpodlevýznamurozdĢlenéhonakategorie:
místní,regionální,krajskýͲzemský.
Zde se ukazuje výrazná pƎevaha projektƽ smístním významem, což je dáno pƎevažujícím
typem žadatelƽ zmalých mĢst a obcí. Projekty regionálního a krajského významu mohou
vĢtšinou pƎedkládat pouze žadatelé ze zastƎešujících organizací, krajských svazƽ apod.,
kterýchjepƎecejenmenšípoēetnežžadatelƽzmalýchmĢstaobcí.
I tento indikátor ukazuje, že FMP velmi dobƎe plní svƽj cíl „podporovat pƎeshraniēní
spoluprácivokrajovýchpƎíhraniēníchoblastech“,prokterýbylpƽvodnĢurēen
Grafē.5ProjektyFMPpodleregionálníhovýznamu


Projekty FMP podle významu
39; 15,06 %
místní
regionální
krajský, zemský

55; 21,24 %
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2.2.4.ProjektyFMPpodledruhuaintenzityspolupráce
Dalšígrafē.6ukazujezastoupenímalýchprojektƽFMPpodledruhuaintenzityspolupráce.
ProjektyFMPobecnĢrozdĢlujemenatytodruhy:
 Zrcadlové/spoleēnémaléprojektymajíjedenspoleēnýcíl,jednucílovouskupinu,jejichēinnosti/aktivity
ve fázi plánování a realizace a jejich výdaje jsou rozdĢleny mezi partnery po obou stranách hranice.
RozdĢlenívýdajƽaaktivitmezipartnerymusíbýtzƎejmé,jejichpƎípravaarealizacenaopaēnýchstranách
hranice vždy probíhá paralelnĢ. Malé projekty jsou pƎedloženy na stejné zasedání RMV. Tyto druhy
projektƽvykazujínejvyššíintenzitupƎeshraniēníspolupráce.
 SamostatnĢrealizovanémaléprojektyjsouzcelaēizvĢtšíēástirealizoványpouzenajednéstranĢhranice.
I tyto malé projekty však musí mít uveden jasný pƎeshraniēní dopad a úlohu zahraniēního partnera pƎi
pƎípravĢarealizacimaléhoprojektu.VƎadĢpƎípadƽjezdemožnýispoleēnýpersonál,vždyvpƎípadĢ,žese
zástupcipartnerazapojídorealizaceprojektuvzemižadatele.NákladytĢchtoprojektƽhradívždyžadatel,
atoitehdy,vzniknouͲlinaúzemípartneranebopƎijehozapojenídorealizaceprojektu.
 Podporovaným typem projektƽ jsou i malé infrastrukturní projekty. Jsou to projekty na nákup investic
(samostatnémovitévĢci;studie,konceptynad60tis.Kē)nebostavebnívýdaje.VĢtšinoujsourealizovány
pouzevzemižadatele,partnersepodílínajejichpƎípravĢarealizacizapojenímdopracovníhotýmu.
Grafē.6ProjektyFMPpodledruhuaintenzityspolupráce


Projekty FMP podle druhu a intenzity spolupráce
13; 4,98 %

20; 7,66 %
spoleþný, zrcadlový
samostatnČ realizovaný
malý infrastrukturní

228; 87,36 %


Graf ē. 6 ukazuje, že drtivá vĢtšina 87% malých projektƽ vJihoēeském kraji je samostatnĢ
realizovaná.Pouzenecelých8%projektƽjespoleēných/zrcadlových,dálepouzenecelých5%
projektƽjemalýchinfrastrukturních.
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2.2.5.ProjektyFMPpodletématuspolupráce
SmĢrnice pro žadatele FMP (viz www.silvanortica.com) rozlišuje nĢkolik rƽzných
podporovaných aktivit malých projektƽ, které urēují témata spolupráce. Další graf ē. 7
ukazujezastoupenímalýchprojektƽFMPpodletĢchtotémat.
Grafē.7ProjektyFMPpodletématuspolupráce

kulturní výmČny, slavnosti, festivaly, výstavy
turistické projekty, konference, veletrhy,
soutČže

Projekty FMP podle tématu spolupráce

sport
školní výmČny, vzdČlávání, spolupráce škol a
dČtí
umČlecké projekty, výtvarné dílny

3,51%
3,87%
4,44%

4,10%

3,28% 1,43% 1,23%

22,31%

malé infrastrukturní projekty
spolupráce samospráv (zapojeny i obecní
složky)
doprava, hospodáĜská spolupráce, veletrhy

8,86%
17,54%
8,43%

spolupráce bezpeþnostních složek
sociální, spoleþenské projekty

10,55%

10,44%

ekologické projekty (úspora energií, ochrana
vody apod.)
zemČdČlské projekty, myslivost, rybáĜství apod.
studie, výzkumy, odborné publikace

Z grafu i tabulky ē. 7 dále je patrné, že nejvyšší podíl na realizaci malých projektƽ vykazují
aktivity „kulturní výmĢny, slavnosti, festivaly, výstavy“, a to i pƎesto, že vƎadĢ pƎípadƽ je
míra podpory snížena na 50% pƎíspĢvku ERDF. Spolu spƎíbuznou skupinou „umĢlecké
projekty,výtvarnédílny“zastupují30,7%pƎíspĢvkuERDFnamaléprojekty,tj.témĢƎ2xvíce,
nežzískalaaktivita„turisticképrojekty,konference,veletrhy,soutĢže“se17,5%.
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Tabulkaē.7ProjektyFMPpodletématuspolupráce

ProjektyFMPpodletématuspolupráce
kulturnívýmĢny,slavnosti,festivaly,výstavy
turisticképrojekty,konference,veletrhy,soutĢže
školnívýmĢny,vzdĢlávání,spolupráceškoladĢtí
sport
maléinfrastrukturníprojekty
umĢlecképrojekty,výtvarnédílny
spoluprácesamospráv(zapojenyvšechnyobecnísložky)
sociální,spoleēensképrojekty
doprava,hospodáƎskáspolupráce,veletrhy
spoluprácebezpeēnostníchsložek
ekologicképrojekty(úsporaenergií,ochranavodyapod.)
zemĢdĢlsképrojekty,myslivost,rybáƎstvíapod.
studie,výzkumy,odbornépublikace
celkem

poēet
61
39
28
37
13
18
14
11
10
15
8
3
2
259

%schvál.
pƎíspĢvku
ERDF
22,31%
17,54%
10,55%
10,44%
8,86%
8,43%
4,44%
4,10%
3,87%
3,51%
3,28%
1,43%
1,23%
100,00%

EUR prƽmĢrna
celkem
projekt
289382
4744
227569
5835
136866
4888
135392
3659
114991
8845
109331
6074
57632
4117
53208
4837
50208
5021
45554
3037
42587
5323
18555
6185
16000
8000
1297275
5009


Z tabulky ē. 7 je dále patrné, že je pomĢrnĢ malý poēet projektƽ typu „školní výmĢny,
vzdĢlávání,spolupráceškoladĢtí“,cožjecílováskupina,nakteroujeFMPvýraznĢzamĢƎen.
Naopak pƎekvapuje pomĢrnĢ vysoký poēet projektƽ typu „spolupráce bezpeēnostních
složek“,vekterýchpƎevažujespoluprácehasiēƽapolicieR.JakjižbyloƎeēeno,nízkýjepodíl
projektƽ typu „malé infrastrukturní projekty“ a také „ekologické projekty“, což je rovnĢž
jedna zaktivit, kterou fond preferuje. Na zvýšení spolupráce vtĢchto aktivitách by se mĢl
fondvbudoucnuzamĢƎit.
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Shrnutí
Zestatistickéhorozboru259malýchprojektƽ,ukterýchbuějižbylaukonēenarealizace(205)
neborealizaceprobíhá(54),vyplývajítytozávĢryadoporuēenípronávrhovouēástevaluace:
-

-

-

-

-

-

PƎevažujícísloženížadatelƽpodlesídla(57%obceamalámĢstado10tis.obyv.)ukazuje,
žefonddobƎeplnísvojipƽvodnífunkci„podporovatpƎeshraniēníspoluprácivokrajových
pƎíhraniēníchoblastech“–tentovývojjetƎebaudržetinadále
PƎevažující skladba žadatelƽ podle typu (58 % samospráva a NNO) ukazuje, že fond je
správnĢ zamĢƎen na podporu spolupráce aktivních žadatelƽ neziskového charakteru,
totospektrumještĢrozšiƎujízƎizovanéorganizace–školy,kulturníorganizace,turistická
informaēnícentra,organizacesociálníchslužeb,dálezájmovásdruženíanadace(celkem
88,6%žadatelƽ)–tentovývojjetƎebaudržetinadále
Poēet žadatelƽ typu zƎizovaná organizace – škola, které fond preferuje, a poēet jejich
malých projektƽ je pomĢrnĢ nízký (pƎes 10 %), vbudoucnu je tƎeba tyto žadatele více
aktivizovatazvýšitpodílpoētujejichmalýchprojektƽmin.na15%
Ve fondu je nutné zvýšit intenzitu pƎeshraniēní spolupráce zvýšením poētu
spoleēných/zrcadlovýchprojektƽnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.aspoŸna15%
Ve fondu je nutné zvýšit poēet malých infrastrukturních projektƽ, které zajišƛují
udržitelnostjehovýsledkƽ,aspoŸnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.min.na10%
Ve fondu je potƎebné zvýšit podíl dalších preferovaných typƽ projektƽ, jako jsou
„ekologické projekty (úspora energií, ochrana vody apod.)“, „sociální, spoleēenské
projekty“a„zemĢdĢlsképrojekty,myslivost,rybáƎstvíapod.“(dosudcelkem8,8%)
Fond správnĢ podporuje spolupráci se všemi rakouskými regiony a zemĢmi
zpodporovaného území programu EÚS, dokonce i smĢstem VídeŸ (6 projektƽ), které
pƎitomnemáFMPvyhlášený–tentovývojjetƎebaudržetinadále
Dlepoētupartnerƽjihoēeskýchprojektƽsesídlemve20%regionechHorníhoaDolního
Rakouska(celkem59projektƽ)lzedoporuēit\ídícímiorgánuEÚSRakouskoͲR,abybyl
hornorakouský region LinzͲWels (celkem 36 projektƽ spolupráce sJihoēeským krajem)
zaƎazen do území se standardní 100% podporou, aby vbudoucnu nemuselo dojít
kvyƎazování tĢchto projektƽ a komezování podpory ERDF této významné pƎeshraniēní
spolupráci
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2.3.HodnoceníprojektovýchžádostíFMP
Tato kapitola sleduje cyklus hodnocení projektových žádostí. Ten zaēíná jejich podáním u
Administrátora FMP, kterým je ve sledovaném fondu Jihoēeská Silva Nortica. Po uzávĢrce
zaēínáhodnocenížádostí,kteréseskládázetƎístupŸƽ:
- kontrolaformálníchnáležitostížádosti
- kontrolapƎijatelnostiprojektu
- kontrolavĢcnéafinanēníkvalityprojektu
Kontrolu provádĢjí nezávislí hodnotitelé zƎad zamĢstnancƽ Administrátora, vnĢkterých
pƎípadechjsoupƎizvániexterníhodnotitelé.

2.3.1.KontrolaformálníchnáležitostíapƎijatelnostiprojektu
Tato kontrola zajišƛuje, aby se na jednání Regionálního monitorovacího výboru nedostaly
žádosti,kterénebylyúplné,bylychybnĢvyplnĢné,jejichžadatelēipartnernebyloprávnĢný
apod.Zcelkovéhopoētu359podanýchžádostíbylotaktovyƎazenodosud10žádostí,tj.2,8
%.ZuvedenéhomaléhopoētutĢchtožádostívyplývá,žefondjeadministrativnĢnenároēný
apƎístupnýprovšechnysvĢdomitézájemceažadatele.

2.3.2.HodnocenívĢcnéafinanēníkvalityprojektu
BĢhem této kontroly dvojice nezávislých hodnotitelƽ boduje projekty podle pƎedem
stanovených kritérií. Ta jsou shrnuta vtzv. Check listu, který je kdispozici na stránkách
www.silvanortica.com.
Projektmƽžezískatmax.15bodƽ.PƎizískání13–15bodƽlzeƎíci,žeprojektjekvalitníana
jednáníRMVbymĢlbýtschválen.PƎizískání10–12bodƽjekvalitaprojektunižšíaschválení
najednáníRMVneníjisté.PƎizískáníménĢnež10bodƽjeprojektnajednáníRMVobvykle
vyƎazenpronízkouvĢcnouafinanēníkvalitu.
Všechny projekty, které projdou hodnocením vĢcné a finanēní kvality, se dostávají na
program jednání RMV. Ten kolektivním rozhodováním urēí, zda projekt obdrží pƎíspĢvek
ERDFēinikoli.
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2.3.3.SchvalováníprojektƽnajednáníchRMV
Jednání RMV probíhá podle Jednacího Ǝádu, který je kdispozici na www.silvanortica.com.
RozhodnutíopƎedloženýchnávrzíchprojektƽjenásledující:
-

-

bezvýhradnýsouhlasoudĢlenípodpory,
podmínĢný souhlas, tzn. projekt je schválen za pƎedpokladu, že pƎedkladatel souhlasí
surēitýmiúpravami,kterésemohoutýkatvýšepodpory,rozpoētovýchnákladƽ,rozsahu
azamĢƎeníprojektu,ēasovéhoharmonogramurealizace,pƎíp.dalšíchpodmínek,pƎiēemž
celkovýzámĢrprojektuvšakmusízƽstatzachován,
doēasné odmítnutí návrhu, doporuēení návrhu kpƎepracování a pƎedložení na pƎíštím
jednáníRMV,
zamítnutínávrhujakonevhodnéhokfinancovánízFMP

Zcelkového poētu 359 podaných žádostí tak bylo schváleno 267 projektƽ, tj. témĢƎ 75 %.
Ztohotopoētubylo213žádostíschválenosvýhradou,tj.témĢƎ80%schválenýchžádostí.
Tabulkaē.8Hodnocenímalýchprojektƽ

HodnocenípodanýchžádostíFMP poēetžádostí podílv%
žádostischválenéRMVbezvýhrad
54
15,04%
žádostischválenéRMVsvýhradou
213
59,33%
žádostipozastavenéRMV
35
9,75%
žádostivyƎazenénajednáníRMV
47
13,09%
žádostivyƎazenézadmin.dƽvodƽ
10
2,79%
žádostipodané
359 100,00%
ProlepšínázornostjeuvedenotakégrafickéznázornĢnítĢchtoúdajƽ:
Grafē.8HodnocenípodanýchžádostíFMP

Hodnocení podaných žádostí FMP
13,09%

2,79%

15,04%

9,75%

59,33%
žádosti schválené RMV bez výhrad
žádosti pozastavené RMV
žádosti vyĜazené z administrativních dĤvodĤ
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Poēet žádostí schválených svýhradou je 213, tj. témĢƎ 60 % podaných žádostí. Výhrady,
kteréēlenovéRMVmĢlikjednotlivýmprojektƽm,jsouuvedenyvtabulceníže.
Tabulkaē.9Výhradykeschválenýmprojektƽm

Výhradykeschválenýmprojektƽm
nadhodnocenénákladyprojektu
projektsmalýminovativnímpƎínosem
sníženímírypodporynaménĢnež85%
podporapouzeēástiaktivitprojektu
projektyschválenésvýhradoucelkem

poēetžádostí podílv%
191
89,67%
7
3,29%
10
4,69%
5
2,35%
213
100,00%

Hlavnívýhradoujsounadhodnocenénákladyprojektu.Ztohotodƽvodudocházíkekrácení
rozpoētu u témĢƎ 90 % projektƽ schválených s výhradou. U nich se vyjmenují položky, ve
kterých dojde ke zkrácení, pƎitom musí být projekt realizován vplném rozsahu, jak je
navrženovžádosti.Ostatnídƽvodykrácenírozpoētovýchnákladƽjsouokrajové:
- projektsmalýminovativnímpƎínosem–jednáseoprojekty,kteréjsoupodpoƎenypouze
jednouadalšížádostnatytéžaktivitynebudepƎíštĢpodpoƎena,pƎíspĢvekERDFjeunich
vĢtšinouvýraznĢkrácen.
- sníženímírypodporynaménĢnež85%Ͳjednáseoprojekty,kterévyhovujíspecifickým
podmínkám pro pƎedkládání žádostí, které RMV urēuje pro každé období. Jedná se
pƎedevším o projekty typu „mĢstské slavnosti, obecní slavnosti, veletrhy”, u kterých se
sníží míra podpory ERDF na 50%, a o projekty typu „kulturní slavnosti, festivaly,
veletrhy”,ukterýchsesnížívýšepodporyERDFmax.na8.000EUR.PokudRMVposoudí,
ženĢkterýprojektspadádotétokategorie,pƎistoupíkesníženímírypodpory.
- podpora pouze ēásti aktivit projektu – jedná se o nadhodnocené náklady u projektƽ
sdelší dobou realizace. U nich RMV rozhodne, že podpoƎí pouze ēást aktivit, napƎ. ze
dvoucyklƽškolenípouzejedenapod.VĢtšinousejednáosníženírozpoētovýchnákladƽ
na½pƽvodníchnákladƽobsaženýchvžádosti.
Rozsah krácení rozpoētových nákladƽ je vƎadĢ pƎípadƽ znaēný. PƎi podpisu smlouvy o
poskytnutí pƎíspĢvku ERDF se však ještĢ nestalo, že by nĢkterý žadatel odmítl ztohoto
dƽvodu smlouvu podepsat. Také pƎi pƎedkládání vyúētování jednotlivých projektƽ jsou za
zkrácené prostƎedky realizovány všechny schválené aktivity, což administrátor peēlivĢ
kontroluje.
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Graf níže ukazuje, že poēet žádostí, u nichž došlo pƎi schvalování kvíce než 50% krácení
rozpoētovýchnákladƽ,jenecelých20%.VýraznĢpƎevažujepoēetžádostí,ukterýchdošloke
kráceníoménĢnež50%.
Grafē.9Rozsahkrácenírozpoētovýchnákladƽužádostíschválenýchsvýhradou

Rozsah krácení rozpoþtu u žádostí schválených s výhradou
19,72%; 42

více než 50%
ménČ než 50%

80,28%; 171


KrácenírozpoētovýchnákladƽprojektƽspoƎíprostƎedkyFMP,cožumožŸujepodporudalších
žádostí. To je jedním zhlavních zámĢrƽ výboru RMV pƎi schvalování projektƽ FMP
vJihoēeskémkraji.
Porovnání poētu podaných a schválených žádostí vƽēi požadovanému a schválenému
pƎíspĢvkuERDFukazujetabulkaníže.
Tabulkaē.10PorovnánípoētužádostíapožadovanéaschválenévýšepodporyERDF

Porovnánípoētužádostía
schválenévýšepodpory
poēetpodanýchžádostí/
požadovanávýšepodpory
poēetschválenýchžádostí/
požadovanávýšepodpory
poēetschválenýchžádostí/
schválenávýšepodpory

poēet

%

EUR

%

359 100%

2884288

100%

267

74%

2041074

71%

267

74%

1427498

49%

Ztabulkyē.10jepatrné,žeoprotipƽvodnímupožadavkužadatelƽ,kterýbydávnovyēerpal
alokaci prostƎedkƽ ERDF vJihoēeském kraji (2,295 mil. EUR), byla schválena pouze necelá
polovina prostƎedkƽ. Krácením výše podpory u schválených projektƽ došlo kúspoƎe 22%
požadovanýchprostƎedkƽERDF,kteréjemožnovyužítkpodpoƎedalšíchžádostíFMP.
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2.3.4.HlasováníoprojektechnajednáníchRMV
Jak již bylo uvedeno výše, hlasování o projektech na RMV probíhá podle Jednacího Ǝádu.
RozhodnutíopƎedloženýchnávrzíchprojektƽjsounaRMVpƎijímánadvĢmazpƽsoby:
-

konsensemvšechhlasujícíchēlenƽ
konsensemobounárodníchstran,pokudnedojdekekonsensuvšechhlasujícíchēlenƽ

Ve druhém pƎípadĢ, pokud nĢkterý zēlenƽ RMV nesouhlasí shodnocením projektu, je
možnévyvolatnovéhlasování,vekterémsehlasujeponárodníchstranách.PokudjevĢtšina
ēlenƽ na každé národní stranĢ pro schválení projektu, je projekt schválen. Pokud se obĢ
národnístranyneshodnou,neníprojektschválen.
Zgrafu níže je patrné, že pouze malé procento projektƽ je schváleno tímto zpƽsobem.
Vuvedených 46 projektech jsou zapoēteny i pƎípady, kdy se hlasující ēlen zdržel hlasování
zdƽvodu podjatosti kprojektu (vĢtšinou je ēlenem nebo statutárním zástupcem žadatele).
PouzevménĢnež10pƎípadechdošloktomu,žebylonutnépoužítdruhýzpƽsobhlasování,
tj.bylopƎijatorozhodnutínazákladĢkonsensuobounárodníchstran.
TentopostuppƎischvalováníprojektƽjedostateēnĢtransparentníaobjektivní.
Grafē.10HlasováníēlenƽRMVoprojektechFMP

Hlasování þlenĤ RMV o projektech FMP
46; 13,18%

303; 86,82%
konsensem všech þlenĤ
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2.4.VýsledkydotazníkovéhošetƎení
Vrámci dotazníkového šetƎení stavu realizace FMP mezi potenciálními žadateli a pƎíjemci
pƎíspĢvkuERDFobeslalzpracovatelRegionálnísdruženíŠumavanakonciroku2011celkem
226 respondentƽ. Cílem dotazníku bylo vytvoƎit podklady pro nastavení systému
poskytovánípodporvnásledujícímEUprogramovémobdobí2014–2020.
Zvyzvaných2(1%)odmítlidotazníkvyplnit,156obeslaných(69%)dotazníknevyplniloa69
(30%)respondentƽzaslalovyplnĢnýdotazníkvcelémrozsahu.Ztohotovzorkuvycházídále
uvedenéúdaje.
Grafē.11Složenírespondentƽdletypuorganizace


Zvýše uvedeného grafu vyplývá, že nejaktivnĢjší vzaslání dotazníkƽ byli tito respondenti:
obēanské sdružení 24, obec 13, pƎíspĢvková organizace obce 10, pƎíspĢvková organizace
kraje7,veƎejnáškola4atd.
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Grafē.12SloženírespondentƽdlepƎevažujícíhomístapƽsobení


PodlesídlarespondentƽpƎevažujeokresJindƎichƽvHradec,kdesídlísprávcefonduJihoēeská
Silva Nortica, a okres eské BudĢjovice, kde sídlí administrátor fondu RERA. ZtĢchto dvou
okresƽjetaképƎedkládánnejvyššípoēetžádostídofondu.
Nižší zastoupení respondentƽ zdalších okresƽ je dáno také menším zájmem žadatelƽ
ztĢchto okresƽ o získání pƎíspĢvku zēeskoͲrakouského FMP. Žadatelé zokresƽ eský
Krumlov,PrachaticeaStrakonicevelmiēastožádajíopodporutakézēeskoͲbavorskéhoFMP,
takže jejich zájmy jsou rozdĢleny mezi dva fondy. Žadatelé zokresƽ Písek a Tábor jsou od
hranicpomĢrnĢvzdáleni,cožomezujejejichmožnostipƎeshraniēníspolupráce.
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Grafē.13Oblasti,nakteréseprojektyrespondentƽzamĢƎují





U tohoto dotazu mĢli respondenti možnost výbĢru více odpovĢdí, jelikož každá oganizace
mƽžedlesvéhozamĢƎenípodávatprojektydorƽznýchpodporovanýchoblastí.
NejvyužívanĢjší oblastí bylo setkávání a výmĢnné pobyty (38%) se zamĢƎením na kulturu a
sport,mezilidskévztahyazájmovéēinnosti,vytváƎeníarozvojpartnerskýchkontaktƽ.Tato
podporovaná oblast obsahuje široké spektrum aktivit, které jsou žadateli vyhledávany,
jelikožvycházízjejichbĢžnýchēinnostíaobohacujeje.
OblastcestovníhoruchupatƎímezipodporovanétématickézamĢƎeníFMPCZͲA;tomutaké
odpovídá druhý nejvyšší podíl podaných žádostí (34%). Vcestovním ruchu je využíváno jak
neinvestiēních aktivit (propagace regionu, produktƽ, tvorba propagaēních materiálƽ,
turistickéhoznaēení,rozvojnebovytvoƎeníprostƎedkƽazdrojƽnazlepšenítokuinformací–
web, mediální propagace, atd., poƎádání veletrhƽ, výstav) Ͳ 56%, tak infrastrukturních
(znaēení,modernizaceavybaveníturistickýchstezek,novéiobnovenéinformaēnísystémy,
obnovaavýstavbamalýchpamátníkƽ–kapliēky,kƎížky,apod.)Ͳ44%.
Srozvojem cestovního ruchu jsou ve vĢtšinĢ pƎípadƽ úzce spojeny projektové zámĢry
„plánovacíarozvojovéstudie“(2%),„hospodáƎskýrozvoj“(7%).
Respondeti využívali hojnĢ aktivity školení, vzdĢlávání, odborné výcviky, apod (17%).
Realizací tĢchto projektƽ dochází krozvoji lidských zdrojƽ (mládež, sociálnĢ slabší skupiny
obyvatel,profesnískupinyzamĢstnancƽ).
Projekty, zamĢƎené na „životní prostƎedí“ (2%), reagují na využití pƎírodního a krajinného
potenciáluregionu.
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Grafē.14Témata,okterábymĢlirespondentivbudoucnuzájem
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Respondentidáleuvedlipreferencepodporovanýchaktivit.Bylopoužitohodnocení1Ͳ5jako
veškole.UjednotlivýchbodƽjsouuvedenyvýslednéprƽmĢrnéznámky.
x Maléneinvestiēníprojektytypu„peopleͲtoͲpeople“1,41
x Maléinvestiēníprojekty2,02

Jakjepatrnojižzgrafuē.14,vĢtšinadotázanýchbyrealizovalapƎedevšímmaléneinvestiēní
projekty, které také doposud tvoƎí vĢtšinu realizovaných projektƽ ve FMP. Pokud by se
rozšíƎilypodporovanéaktivityonapƎ.drobnoutechnickouinfrastrukturu,mohlbystoupnout
zájemorealizacimalýchinvestiēníchprojektƽ.
Zajímavýjenázor,žeprojektybysenemuselydĢlitnainvestiēníaneinvestiēníaexistovala
by možnost podpoƎit vjednom malém projektu spoleēnĢ investiēní i neinvestiēní aktivity.
TotojemožnéuvelkýchprojektƽvprogramuEÚS.TímtoopatƎenímbysepƎedešlomnohým
nedorozumĢnímzestranyžadatelƽ,kteƎínevždysprávnĢchápourozdílmeziinvestiēníma
neinvestiēnímprojektemaēastoaktivitysmĢšují.
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Grafē.15Dosavadníspoluprácesrakouskýmipartnery

97% dotázaných aktivnĢ spolupracuje srakouským partnerem, to znamená, že vsouēasné
dobĢ realizuje, nebo vminulosti realizovali projekt.  Znich min. 30% realizuje/realizovalo
vícenež1projekt.Zbylá3%respondetƽbymĢlozájemospoluprácinaprojektech,alezatím
nemárakouskéhopartnera.
Nezpochybnitelný je i pƎínos aktivit, realizovaných spoleēnĢ srakouským partnerem.
65% dotázaných hodnotí dosavadní spolupráci jako velmi pƎínosnou pro obĢ strany, 23%
jako spíše pƎínosnou, 7% jako pƎínosnou pƎevážnĢ pro ēeskou stranu (pƎenos zkušeností
zRakouska)a5%dotázanýchsoudí,žespoleēnárealizaceaktivitnemávelkýpƎínos.
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Grafē.16SplnĢníaktivitvrámcirealizovanýchprojektƽ

PƎestože oēekávání splnila realizace vĢtšiny projektƽ dotázaných, existují kromĢ obecných
bariérvrozvojipƎeshraniēníspolupráceiproblémypƎisamotnérealizaciprojektƽ.
Žadatelƽm na ēeské stranĢ nevyhovuje termín proplácení dotace 36% (dlouhé lhƽty od
podání žádosti o platbu kproplacení), pƎíliš zdlouhavé schvalování žádostí (projektƽ) 19%,
složitévyplŸováníprƽbĢžné/závĢreēnézprávy8%,dálepakvyplnĢnížádostiodotaci,žádosti
o platbu a sestavení závĢreēného vyúētování. Vmenší míƎe vidĢli respondenti problém v
nedostateēné informovanosti o možnostech ēerpání, nedostatku informací o pravidlech
pƎidĢlovánídotacenutnýchprobezproblémovourealizaciavyúētováníprojektu,pravidlech
publicity Fondu malých projektƽ. PƎi vlastní realizaci dochází dle respondentƽ také
kdrobným problémƽm. PƎes tyto problémy byla hodnocena spolupráce se sekretariátem
FMP pozitivnĢ a až na popsaná negativa by respondenti nic zásadního vdosavadním
programunemĢnili.
Dotázanípopsalidalšíproblémy/navrhlizmĢny,kterébyjimusnadnilyrealizaciprojektƽ:
x 69%respondentƽbyuvítaloēastĢjšívyhlašovánívýzevahodnocenížádostí
x 22%byuvítalozvýšeníhorníhranicedotacea6%sníženíspodníhranicedotace
x 87%byuvítalopƎedfinancováníformouzálohovéplatby
x možnostzvýšeníprocentapƎesunupenĢzmezijednotlivýmikapitolamirozpoētu
x možnostproplatitúēastníkyakcemimopodporovanáúzemí,byrokraciepƎivyúētování–napƎ.psát
objednávky,kdyžsetémĢƎvševyƎizujeústnĢ,ēieͲmailem
x pƎílišmnohopƎíruēek,zásad,dlekterýchsemusíēlovĢkƎíditpƎirealizaciprojektƽFMP
x negativnídopadpƎedfinancováníͲmožnostkurzovéztráty
x zkrácenídobyarchivacedokladƽ
x možnostrealizacetrilaterálníchprojektƽ(taktosemusípodat2žádostiCZͲAaCZͲD);možnost
spoluprácevširšímrakouskémúzemí
x nevyhovujícízmĢnypodmínekvprƽbĢhuprogramu
Na rakouské stranĢ byly pro ēeské žadatele nejvĢtší pƎekážky jazyková bariéra, finanēní otázky a získání
partnera pro projekt, vmenší míƎe již rƽznost legislativy a problémy vsouēinnosti partnerƽ pƎi samotné
realizaci.
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Grafē.17Obecnáspoluprácesrakouskýmipartnery¨

DlouhodobĢ aktivní spolupráce je pƎedevším výsadou respondentƽ, kteƎí mají již roky
uzavƎenou smlouvu o partnerství srakouskou organizací a pƎestože spoleēnĢ vsouēasnosti
nerealizovali projekt ve FMP, provozují spoleēnĢ i jiné aktivity, vycházející zjejich ēinnosti.
PƎíležitostná spolupráce obsahuje „nárazovĢ“ poƎádané aktivity a úēelová spolupráce
zahrnujespolupráci,kterájevyžadovánavnĢjšímipodmínkami/naƎízeními.
Nezanedbatelnou otázkou je také pƎístup partnera ke spoleēné realizaci aktivit. Ve vĢtšinĢ
pƎípadƽjepartneraktivní,vycházívstƎíczámĢrƽmaochotnĢsezapojujedorealizaceaktivit
(45%); ve 30% je aktivní pouze na základĢ podnĢtƽ ēeského partnera, sám s vlastní
iniciativounepƎichází,avšaknadohodnutýchaktivitáchsepodílí;13%tvoƎískupinapartnerƽ,
kteƎíjsouvelmiaktivní,samipƎicházísnápadyachtĢjísepodíletnarealizacitakéfinanēnĢ;
zbyláskupinapartnerƽjespíšeneaktivní,dorealizaceprojektƽsezapojujejenmálo,napƎ.
jendrobnávýpomocspublicitounebodistribucí,úēastnísejednání,alesamisenaorganizaci
aktivit pƎíliš nepodílí, spíše jen jako úēastníci, nebo se dokonce musí do realizace projektƽ
pƎemlouvatanevždysechtĢjíúēastnitaktivit.
ShledánímrakouskéhopartneramĢloproblém2%respondentƽ,ipƎesproblémysepodaƎilo
navázat partnerství 20% a dlouhodobé partnerství má 78% dotázaných (to ovšem
neznamenáaktivnípartnerství).
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Grafē.18BariéryvrozvojipƎeshraniēníspolupráce


Vgrafu jsou uvedeny nejzávažnĢjší problémy, které potencionální žadatele odrazují od
podánížádostíarealizaceprojektƽ.DáleuvádímedalšímožnépƎekážky:
x NedostatekpartnerƽspodobnýmzamĢƎením,jakoježadatel(napƎ.stƎedníškolase
specifickýmzamĢƎením)
x Nezájemvhodnýchpartnerskýchorganizacíospolupráci(kulturnírozdíly;sladĢní
termínƽkonáníaktivitͲjinétermínysvátkƽaprázdninͲhlavnĢuškolskýchzaƎízení)
x asovánároēnostnaprozkoumáníavyƎízeníadministrativy,spojenéspodáním
žádostí(hlavnĢumalýchneziskovýchorganizací,kterénemajínatutoadministrativu
dostatekzamĢstnancƽafinanēníchprostƎedkƽ)
x KromĢfinanēníchidaŸovéproblémy(pokudbudemaláorganizacenakupovatslužby
zezahraniēí,musísestátplátcemDPH,cožssebounesezvýšenínákladƽnavedení
úēetnictvíadalšíkomplikace)
x Podporajednohoprojektumax.2x
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Grafē.19MožnostispoluprácepƎinezískánídotace


Šance pro získání dotace zFMP je relativnĢ vysoká, pƎi dodržení podmínek daných
programem. 98% respondentƽ využilo kfinancování spoleēných aktivit projekt FMP,
vjednom pƎípadĢ byla žádost zamítnuta a vdalším nemĢl žadatel dostatek finanēních
prostƎedkƽnapƎedfinancováníaktivit.
VpƎípadĢ,žebudeFondmalýchprojektƽporoce2013pokraēovat,byodotaciurēitĢžádalo
50%dotázanýchauvažujeotom40%.
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Grafē.20SpoluprácesinstitucemipƎizískánídotace


Žadatelé logicky nejvíce využívali poradenství správcƽ a administrátorƽ FMP, mezi dalšími
poradcisevprƽzkumuobjevilyorganizaceRERAaVŠEJ.Hradec.
AdministrativníamanažerskounároēnostrealizaceprojektusohledemnadosaženépƎínosy
hodnotili jako víceménĢ pƎimĢƎenou dosaženým pƎínosƽm (56%), zcela pƎimĢƎenou
dosaženýmpƎínosƽm(28%),nepƎimĢƎenoudosaženýmpƎínosƽm(14%),velmisnadnou(1%),
zcelanepƎijatelnou(1%).
Respondenti byli dotázáni, jak jsou spokojeni sfungováním sekretariátu Fondu malých
projektƽ(FMP).Bylopoužitohodnocení1Ͳ5jakoveškole.Ujednotlivýchbodƽjsouuvedeny
výslednéprƽmĢrnéznámky.
x KomunikacevefázizpracováníPrƽbĢžné/ZávĢreēnézprávy,VyúētováníaŽádostio
platbu1,34
x Konzultaceoprojektovýchžádostech1,44
x Komunikacevefázirealizace–napƎ.konzultaceovýbĢrovýchƎízeních,opublicitĢ
atd.1,5
x SemináƎepropotencionálnížadateleapropƎíjemcedotace1,8
x SrozumitelnostSmĢrniceprožadatele,ŽádostiadalšíchformuláƎƽ1,87
Hodnocení fungování sekretariátu bylo tedy kladné, nebyly pƎipojeny další návrhy na
zlepšeníspolupráce,souēasnéfungovánížadatelƽmvyhovuje.

Výsledky dotazníkového šetƎení vpodstatĢ potvrzují výsledky statistické analýzy
provedenévkapitole2.2tétostudie.
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2.5.Shrnutí,závĢryanalýzy
Na základĢvýše provedené analýzy 359 projektových žádostí FMP a odpovĢdí od 69
respondentƽdotazníkovéhošetƎeníjemožnévyslovitnásledujícízávĢry:
- Fond dobƎe plní svoji pƽvodní funkci „podporovat pƎeshraniēní spolupráci vokrajových
pƎíhraniēníchoblastech“–témĢƎ60%žadatelƽmásídlovtĢchtooblastech,tentostavje
tƎebaudržet
- FondjesprávnĢzamĢƎennapodporuspoluprácežadatelƽveƎejnéhocharakteru–jedná
se témĢƎ o 90 % všech žadatelƽ, je vhodné zvýšit podíl žadatelƽ typu „škola, školské
zaƎízení“na15%
- Ve fondu je vhodné zvýšit intenzitu pƎeshraniēní spolupráce zvýšením poētu
spoleēných/zrcadlovýchprojektƽnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.aspoŸna15%
- Ve fondu je vhodné zvýšit poēet malých infrastrukturních projektƽ, které zajišƛují
udržitelnostjehovýsledkƽ,aspoŸnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.min.na10%
- FondsprávnĢpodporujespoluprácisevšemirakouskýmiregionyzpodporovanéhoúzemí
programu EÚS, dokonce i smĢstem VídeŸ (6 projektƽ), které nemá FMP vyhlášený –
tentovývojjetƎebaudržetinadále
- Dlepoētupartnerƽjihoēeskýchprojektƽsesídlemve20%regionechHorníhoaDolního
Rakouska(celkem59projektƽ)lzedoporuēit\ídícímiorgánuEÚSRakouskoͲR,abybyl
hornorakouský region LinzͲWels (celkem 36 projektƽ spolupráce sJihoēeským krajem)
zaƎazen do území se standardní 100% podporou, aby vbudoucnu nemuselo dojít
kvyƎazovánítĢchtoprojektƽakomezovánítétovýznamnépƎeshraniēníspolupráce
- FondjedostupnývšemoprávnĢnýmžadatelƽm,zpracovánížádostinenísložité,šancena
získánídotacejeznaēná–dosudbylopodpoƎenotémĢƎ75%podanýchžádostí,absence
fonduvdalšímprogramovémobdobíbybylacitelná
- Rozhodování o projektech je transparentní a objektivní, je nastaven vyvážený systém
výbĢrƽ žádostí – zamĢƎený na vyšší poēet projektƽ smenší výší podpory (krácení
rozpoētovýchnákladƽprojektƽumožŸujepƎedkládánídalšíchžádostí)
- NejēastĢjší témata projektƽ jsou kulturní výmĢny (30%), podpora cestovního ruchu
(17%), sport (10%) a spolupráce škol (10%) – pƎi vynechání nĢkterého z tĢchto témat
vpƎíštím programovém období bude FMP znaēnĢ ochuzen, mƽže být ohroženo jeho
ēerpání
- Pokud by nebyly prostƎedky FMP kdispozici, jsou uvedeny tyto odpovĢdi respondentƽ:
spoluprácesrakouskýmpartnerembyvƽbecnevznikla(9%),projektbyseneuskuteēnil,
ale spolupráce by trvala (29%), realizace projektu vmírnĢ omezeném rozsahu (28%),
realizace projektu ve výraznĢ omezeném rozsahu (26%), realizace projektu ve stejném
rozsahu(5%),žádostopodporuzjinýchzdrojƽ(3%)–tj.protémĢƎ2/3respondentƽje
podpora FMP dƽležitá, spolupráce rakouských a ēeských partnerƽ by byla pƎi jeho
absencivýraznĢztížena
- AdministrativnísystémFMPjenastavensprávnĢ,pƎevážnáēástžadatelƽbynanĢmnic
nemĢnila–nejvĢtšípƎipomínkyjsoukedlouhélhƽtĢpƎivyplacenípƎíspĢvkuERDF
- VzhledemkzájmužadatelƽoFMPjesouēasná10%alokacefonduzcelkovýchprostƎedkƽ
programuEÚSdostateēná
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3.Návrhováēást
3.1.VytipováníperspektivníchtématveFMPJCͲDRͲHRproobdobíEÚSporoce2013
Podle výsledkƽ analýzy realizovaných projektƽ i podle výsledkƽ dotazníkového šetƎení byla
vytipována následující perspektivní témata pƎeshraniēní spolupráce vhodná pro podporu
zFMP:
- KulturnívýmĢny
- Cestovníruch
- SportovnívýmĢny
- ŠkolnívýmĢny,vzdĢlávání
- Maléinfrastrukturníprojekty
- ŽivotníprostƎedí
- Spoluprácesamospráv
- Spoluprácebezpeēnostníchsložek
- Dopravaamobilita
Kulturní výmĢny jsou nejvíce preferovanou oblastí spolupráce, dle analýzy projektƽ i
odpovĢdí respondentƽ získaly pƎes 30% preferencí. PatƎí do nich podpora kulturních akcí,
setkání,vystoupení,festivalƽ,slavností,veletrhƽ,divadelníchpƎedstavení,umĢleckýchdílen,
sympozií apod. Vzhledem kvysokému poētu tĢchto žádostí jsou vsouēasném fondu
nastavenaurēitáomezenítypu:
- u projektƽ typu „mĢstské slavnosti, obecní slavnosti, veletrhy” se sníží míra podpory
ERDFna50%
- uprojektƽtypu„kulturníslavnosti,festivaly,veletrhy”sesnížívýšepodporyERDFmax.
na8.000EUR
- uēeskýchžadatelƽjemožnéopakovánížádostinastejnýprojektmax.2xzaceléobdobí
realizaceFMP
KulturnívýmĢnyjsoupƎitomvelmiproblémovýmtématem,neboƛsemƽžestát,ževdalším
programovémobdobínebudouvƽbecpodporovány.Jižvtomtoprogramovémobdobínení
možné ve velkých projektech proplácet „honoráƎe umĢlcƽm a úēinkujícím“, vmalých
projektech jsou tyto honoráƎe omezeny pouze na „místní amatérské soubory a úēinkující“.
VrakouskéēástifondunenímožnéproplácethonoráƎeumĢlcƽvƽbec.
CestovníruchjepreferovánvtémĢƎ20%malýchprojektƽave30%odpovĢdírespondentƽ.
Jedná se pƎedevším o spoleēné výlety, setkání, veletrhy a výstavy, semináƎe a konference,
propagaci výletních cílƽ, vydávání map a propagaēních materiálƽ, natáēení DVD poƎadƽ
apod. Kprojektƽm cestovního ruchu dále patƎí Ǝada „malých infrastrukturních projektƽ“,
jako jsou znaēení turistických a nauēných stezek, jejich vybavení mobiliáƎem, informaēní
systémy, opravy církevních památek, zpracování studií nad 60 tis. Kē apod. Zejména pro
tento typ projektƽ by bylo vhodné zrušit dĢlení na investiēní a neinvestiēní projekty a
umožnitpodávánížádostí,kterébyobsahovalyspoleēnéinvestiēníineinvestiēnínáklady.
VrámcitĢchtoprojektƽjerovnĢžvydávánaƎadatiskovinapublikací,prokteréplatíomezení
- pokudgrafickéatiskovéprácepƎesáhnou50%zpƽsobilýchvýdajƽprojektu,snížísemíra
podporyERDFna50%
Toto omezení by mĢlo být do budoucna zachováno, stejnĢ jako nemožnost podpoƎit tisk
drahýchpublikacíapod.
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SportovnívýmĢnypƎedstavujícca10Ͳ15%spolupráce.PatƎísempƎedevšímpoƎádáníutkání,
turnajƽ,soustƎedĢní,semináƎƽprotrenéry,aleileteckýchdnƽ,sportovníchfestivalƽapod.
MnohésportovnívýmĢnypatƎítakédospolupráceškolaškolníchvýmĢn.JetakpodpoƎeno
asi10%projektƽ,dokterýchpatƎínávštĢvy,semináƎe,školení,studijnípobyty,soutĢžeapod.
Do této oblasti patƎí mj. i vzdĢlávací projekty vysokých škol, profesních komor, úƎadƽ a
dalšíchvzdĢlávacíchinstitucí,vekterýchjsoupodporovánaškolení,workshopy,konferencea
semináƎe specifických cílových skupin (úƎedníci, podnikatelé apod.). Zvláštní téma
pƎedstavuje jazykové vzdĢlávání, které je souēástí vĢtšiny projektƽ. VzdĢlávání na úrovni
mateƎských škol a 1.stupnĢ základních škol je obsahem velkého projektu EÚS „Jazyková
ofenzíva“, jazykové vzdĢlávání na vyšších stupních škol není ve fondu samostatnĢ
podporováno.
Malé infrastrukturní projekty jsou zamĢƎeny na cestovní ruch (znaēení a mobiliáƎ stezek,
informaēnísystémy,nauēnéstezky,studieaj.),opravyhistorickýchpamátek(kaple,kapliēky,
pomníky, památníky) a dopravní stavby vtĢsné blízkosti hranic (cesty, stezky, lávky apod.
vēetnĢprojektovédokumentace).PƎínosembybylo,kdybyseinvestiēnínákladymohlystát
souēástímalýchneinvestiēníchprojektƽapƎispívalytakkudržitelnostivýstupƽfondu.
ŽivotníprostƎedíjevefondupodporovánovelmizƎídka,asive3%malýchprojektƽ.Jednáse
orƽznéexkurze,semináƎeaškolenízamĢƎenénaobnovitelnézdrojeenergie,ochranuvody
apod. Zvláštností je, že o podporu nežádají státní ēi neziskové organizace zamĢƎené na
ochranupƎírody,alespíšeškolyaenergetickéagentury.
Spolupráce samospráv je podporována vƎadĢ pƎípadƽ i vjiných oblastech (kulturní a
sportovnívýmĢny,cestovníruch).Vespecifických5%projektƽsejednáospoluprácimalých
obcí, ve kterých spolupracuje celá Ǝada složek (škola, hasiēi, sportovci apod.) zastƎešená
obecnísamosprávou.TentotypprojektƽjepromaléobcevelmipƎínosnýaježádoucíhodo
budoucnapodporovat.
Spolupráce bezpeēnostních složek je na vzestupu zejména vposlední dobĢ. Jedná se o
projekty dobrovolných hasiēƽ, kteƎí spolupracují vrámci obecních projektƽ, ale také o
projekty státní policie, jejíž krajské Ǝeditelství úspĢšnĢ spolupracuje sodpovĢdnými orgány
zemĢHorníRakousko.PodíltĢchtoprojektƽseblíží5%nacelkovémobjemufondu.
Doprava a mobilita, dƽležité téma pƎeshraniēní spolupráce mezi Rakouskem a R, je ve
fondu zastoupena asi ve 3% projektƽ. Stav dopravního propojení je stále neuspokojivý, je
nutné mj. neustále zvyšovat poēet hraniēních pƎechodƽ, pƎes které je možné oficiálnĢ
pƎekraēovat státní hranice. To lze podporovat dopravními studiemi, prƽzkumy a
konferencemi, výstavbou stezek apod. Významným projektem je napƎ. dopravní znaēení
blízkých cílových míst vsousedním regionu, který realizovala Správa a údržba silnic
Jihoēeskéhokraje.
Fond mƽže podporovat široké spektrum pƎeshraniēní spolupráce, jako napƎ. sociálnĢ
zamĢƎené projekty (domy seniorƽ, sociálnĢ slabé skupiny apod.), pracovní trh a
zamĢstnanost, spolupráce voblasti hospodáƎství, zemĢdĢlství, chovatelství apod.
RƽznorodosttématjevelkoupƎednostífondu.Protoprincip„tématickékoncentrace“,který
EU vyhlásila pro nové programové období, jde proti této rƽznorodosti a je vážným
ohroženímfungovánífondudobudoucna.
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3.2.NávrhbudoucíhozamĢƎeníFMPvregionuJCͲDRͲHR
Pro nové programové období je navrženo vrámci „strategie EU2020 pro inteligentní a
udržitelný rƽst podporující zaēlenĢní“ 11 tématických cílƽ, které musí podporovat každý
programEU.Máplatitprinciptzv.tématickékoncentrace,kterásoustƎedícíletakto:
a) prokaždýprogrampƎeshraniēníspoluprácebudouvybrányaž4tematickécíle;
b) prokaždýprogramnadnárodníspoluprácebudouvybrányaž4tematickécíle;
c) proprogramymeziregionálníspoluprácelzevybratvšechnytematickécíle.
PƎitom tématické cíle vƽbec neobsahují podporu kulturní spolupráce a rozvoje cestovního
ruchu,tj.dvĢhlavnítémataFondumalýchprojektƽ.Jakukazujeanalýzatétostudie,takto
zamĢƎenýchprojektƽjevefondutémĢƎ50%.PokudbynemohlybýtpodpoƎeny,došlobypo
roce2014kvýraznémuomezenípodporypƎeshraniēníspolupráce.
PƎi dalších vyjednáváních o zamĢƎení budoucích programƽ pƎeshraniēní spolupráce by bylo
potƎebné:
a) zvýšitpoēettématickýchcílƽ,kterébudouvybrányprokaždýprogram,aspoŸna6;
b) doinvestiēníchpriorit,kterévícepopisujíjednotlivétematickécíle,zaƎaditpodporu
rozvoje cestovního ruchu a kultury jako významného zdroje zamĢstnanosti
vpƎíhraniēníchregionech(napƎ.vrámcitematickéhocíle8.podporazamĢstnanostia
podporamobilitypracovníchsil);
c) zaƎadit podporu rƽznorodé pƎeshraniēní spolupráce mezi obēany ainstitucemi
vēetnĢ potƎebné infrastruktury formou malých projektƽ (napƎ. vrámci tematického
cíle11.posilováníinstitucionálníkapacityaúēinnéveƎejnésprávy).
Tím by bylo zachována tématická rƽznorodost fondu, která se vminulých letech velmi
osvĢdēila. Pokud by došlo kvĢtšímu omezení poētu témat, jak navrhuje tématická
koncentrace, znamenalo by to vážné ohrožení fungování Fondu malých projektƽ do
budoucnaaobecnĢvýraznéomezenípodporypƎeshraniēníspolupráce.
Dalším požadavkem na nové programy je dodržení všech 4 podmínek pƎeshraniēní
spolupráce,tj.a)spoleēnápƎíprava,b)spoleēnárealizace,c)spoleēnýpersonál,d)spoleēné
financování.UvelkýchprojektƽjetentopožadavekoprávnĢný,alepromaléprojektyjetato
podmínkapƎílištvrdáaznamenalabyvylouēenívĢtšinyprojektƽ.Takébyznamenalanutnost
navýšitazjednodušitpodporumalýchprojektƽvrakouskýchzemíchnaúroveŸēeskéstrany.
Vsouēasné podobĢ programu EÚS, kdy má rakouská strana podstatnĢ menší alokaci
prostƎedkƽERDFapodstatnĢvyššínárokynakontrolumalýchprojektƽ,nelzetytopodmínky
splnit – je velmi málo zrcadlových projektƽ, rakouští partneƎi mají malý zájem vzhledem
kvysokýmnárokƽmnakontroluprojektyrealizovatapod.
PƎi jednáních srakouskou stranou o budoucnosti Fondu malých projektƽ vprogramu
pƎeshraniēníspolupráceRakouskoͲRjepotƎebnéprosadit:
- navýšeníalokaceprostƎedkƽERDFdofonduiprogramunarakouskéstranĢ;
- zmírnĢnípožadavkunadodrženívšech4podmínekpƎeshraniēníspolupráce;
- zjednodušení a zrychlení kontroly realizace a vyúētování malých projektƽ ze strany
rakouskýchkontrolníchorgánƽ.
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3.3.NávrhalokacefinanēníchprostƎedkƽdoFMPJCͲDRͲHR
Souēasný stav ēerpání Fondu malých projektƽ vJihoēeském kraji ukazuje na vysokou
absorpēníschopnostregionu.Žadatelévesvých359žádostechpožádalidokonceroku2011
o2,884mil.EUR(viztabulkaē.11),cožpƎesahujeo25%stanovenoualokacifondu2,295mil.
EUR.Pokudbynebylschváleným267projektƽmzkrácenrozpoēet,došlobyknasmlouvání
2,041mil.EUR,cožpƎedstavuje89%alokacefondu.PƎitomdokoncerealizacefonduzbývají
ještĢ3roky,tj.5Ͳ6uzávĢrekkpƎedkládánížádostí.ProtoRMVpƎistupujekekrácenírozpoētƽ
u 60% pƎedložených žádostí, aby zbyly prostƎedky do konce realizace fondu a mohl být
podpoƎenconejvyššípoēetprojektƽ.
Uvedenáēíslaukazují,želzedokonceroku2014pƎedpokládatvyēerpánípƎidĢlenéalokace
2,295mil.EURnamaléprojektyvJihoēeskémkraji.Tatoalokacejestanovenajakosouēást
celkové ēástky na realizaci fondu vēeskoͲrakouském pƎíhraniēí. Na fond je pro plánovací
období 2007Ͳ2013 alokováno pro ēeskou ēást celkem 6,912 mil. EUR a pro rakouskou ēást
1,6mil.EUR.NaēeskéstranĢje15%prostƎedkƽurēenonaadministracifondu,zbylých85%,
tj.5,875mil.EUR,jeurēenonapodporumalýchprojektƽ.NarakouskéstranĢjeadministrace
fonduhrazenazjinýchzdrojƽ.
eskáalokacebylastanovenajako10%zcelkovéhoobjemuēeskéēástiprogramu.Rakouská
ēást tvoƎí 4,2 % celkového objemu programu. Pro lepší fungování fondu by bylo potƎebné
navýšitrakouskouēástaspoŸna1,5násobeksouēasnéhostavu,tj.min.na2,4mil.EUR.Na
ēeskéstranĢstaēídodržetalokaci10%objemuprogramu.
Vzhledem kvyššímu zájmu o pƎeshraniēní spolupráci vDolním Rakousku by bylo vhodné
alokacifonduvtétozeminavýšitaspoŸna1,8mil.EUR(0,9mil.regionWaldviertel,0,9mil.
regionWeinviertel).AlokacivHornímRakouskujemožnéponechatnasouēasných0,6mil.
EUR, koneēný výsledek pak pƎizpƽsobit stavu ēerpání vsouēasném fondu, který je zatím
pomĢrnĢneuspokojivý.
Realizace projektƽ ukazuje, že souēasná výše podpory na jeden projekt 2 – 20 tis. EUR
vyhovuje potƎebám fondu. Pokud by se uvažovalo o zvýšení horní hranice, pak pouze u
investiēníchprojektƽzamĢƎenýchnaopravydrobnýchpamátek,dopravuacestovníruch.U
nichbymohlabýttatohranicezvýšenaažna30tis.EUR.Prolomeníspodníhranice2tis.EUR
není nutné. Správce FMP ve výjimeēných pƎípadech, pokud tak vyjde vyúētování projektu,
proplatížadateliimenšípƎíspĢvekERDFnežje2tis.EUR.
Vnávrhunovýchprogramƽproobdobí2014Ͳ20jeuvedenosníženípodporyERDFna75%.
Dle zkušeností simplementací programƽ EU by bylo lepší dodržet míru podpory ERDF na
úrovni souēasných 85%. Vzhledem kdlouhým lhƽtám proplácení pƎíspĢvku ERDF, které
žadatelé oprávnĢnĢ kritizují, by je mohlo další zpƎísnĢní podmínek poskytování pƎíspĢvku
ERDFodraditodpƎedkládánínovýchžádostí.
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4.ZávĢreēnéshrnutíanalytickéanávrhovéēásti
FondmalýchprojektƽjesouēástíprogramuEvropskáúzemníspolupráceRakouskoͲR2007Ͳ
2013. Je realizován vēeskoͲrakouském pƎíhraniēním prostoru ve 3 regionech: Jižní echy –
Horní Rakousko – Dolní Rakousko, Vysoēina – Dolní Rakousko, Jižní Morava – Dolní
Rakousko. Vkaždém regionu má ēeského a rakouského Správce a Administrátora. Tyto
subjekty organizují vyhlášení a propagaci fondu, sbĢr a hodnocení žádostí, jednání
Regionálníhomonitorovacíhovýboru,kterýprovádíkoneēnývýbĢrprojektƽ.Vefázirealizace
malých projektƽ provádí administrátor jejich kontrolu a monitoring, po ukonēení realizace
kontroluje jejich vyúētování a vyhodnocení. Po ukonēení této kontroly zpracuje souhrnnou
zprávu,žádostoplatbuaodešlejinaSpoleēnýtechnickýsekretariáta\ídícíorgánprogramu
EÚS.PoobdrženíplatbypƎíspĢvkuERDFodesíládotacinaúētypƎíjemcƽjednotlivýchmalých
projektƽ.TímjecyklusrealizacemalýchprojektƽuzavƎen.

4.1.ZávĢryanalýzymalýchprojektƽ
Vrámci evaluace fondu byla na konci roku 2011 provedena analýza 259 realizovaných
projektƽ.ZávĢryanalýzyjsoutyto:
Vefondubylovobdobí2008Ͳ2011podáno359žádostí,znich267byloschválenokrealizaci
a259sejichrealizujenebobyloukonēeno.Stavrealizacefonduukazujenásledujícítabulka:
StavrealizaceFMPvJihoēeskémkraji
projektycelkem
projektyzaregistrovanéadministrátorem
projektyschválenéRMV
projektyvyúētované
projektyproplacené
projektyzrušené
projektyvrealizaci
zbývánaprojekty

poēetprojektƽ
ēástkaEUR podílv%
indikátor400 2295000 100,00%
359 2884288 125,68%
267 1427498 62,20%
205
917189 39,96%
175
797301 34,74%
8
25826
1,13%
54
484481 21,11%
pƎedpokladmin.141
893330 38,93%
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NazákladĢanalýzyžadatelƽapƎedloženýchžádostílzevyslovitnásledujícízávĢry:
-

-

-

-

-

-

Fond dobƎe plní svoji pƽvodní funkci „podporovat pƎeshraniēní spolupráci vokrajových
pƎíhraniēníchoblastech“–témĢƎ60%žadatelƽmásídlovtĢchtooblastech,tentostavje
tƎebaudržet
FondjesprávnĢzamĢƎennapodporuspoluprácežadatelƽveƎejnéhocharakteru–jedná
se témĢƎ o 90 % všech žadatelƽ, je vhodné zvýšit podíl žadatelƽ typu „škola, školské
zaƎízení“na15%
FondjedostupnývšemoprávnĢnýmžadatelƽm,zpracovánížádostinenísložité,šancena
získánídotacejeznaēná–dosudbylopodpoƎenotémĢƎ75%podanýchžádostí,absence
fonduvdalšímprogramovémobdobíbybylacitelná
Ve fondu je vhodné zvýšit intenzitu pƎeshraniēní spolupráce zvýšením poētu
spoleēných/zrcadlovýchprojektƽnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.aspoŸna15%
Ve fondu je vhodné zvýšit poēet malých infrastrukturních projektƽ, které zajišƛují
udržitelnostjehovýsledkƽ,aspoŸnadvojnásobeksouēasnéhostavu,tj.min.na10%
NejēastĢjší témata projektƽ jsou kulturní výmĢny (30%), podpora cestovního ruchu
(17%),sportovníakce(10%)aspolupráceškol,vzdĢlávacíaktivity(10%)–pƎivynechání
nĢkterého z tĢchto témat vpƎíštím programovém období by došlo ke znaēnému
ochuzeníFMP,mohlobybýtohroženojehoēerpání
FondsprávnĢpodporujespoluprácisevšemirakouskýmiregionyzpodporovanéhoúzemí
programu EÚS, dokonce i smĢstem VídeŸ (6 projektƽ), které nemá FMP vyhlášený –
tentovývojjetƎebaudržetinadále
Dlepoētupartnerƽjihoēeskýchprojektƽsesídlemve20%regionechHorníhoaDolního
Rakouska(celkem59projektƽ)lzedoporuēit\ídícímiorgánuEÚSRakouskoͲR,abybyl
hornorakouský region LinzͲWels (celkem 36 projektƽ spolupráce sJihoēeským krajem)
zaƎazen do území se standardní 100% podporou, aby vbudoucnu nemuselo dojít
kvyƎazovánítĢchtoprojektƽakomezovánítétovýznamnépƎeshraniēníspolupráce

O výbĢru projektƽ rozhoduje spoleēný Regionální monitorovací výbor, který má 5 ēeských
ēlenƽ a 5 rakouských ēlenƽ. Podklady pro jednání pƎipravuje administrátor fondu. Tabulka
nížeukazuje,jakbylovletech2008Ͳ2011oprojektechrozhodováno:
HodnocenípodanýchžádostíFMP
žádostischválenéRMVbezvýhrad
žádostischválenéRMVsvýhradou
žádostipozastavenéRMV
žádostivyƎazenénajednáníRMV
žádostivyƎazenézadministrativníchdƽvodƽ
žádostipodané

poēetžádostí podílv%
54
15,04%
213
59,33%
35
9,75%
47
13,09%
10
2,79%
359 100,00%

NazákladĢanalýzyhodnocenípƎedloženýchžádostílzevyslovitnásledujícízávĢry:
-

Rozhodování o projektech je transparentní a objektivní, je nastaven vyvážený systém
výbĢrƽžádostí
PƎevážná vĢtšina žádostí je schválena krealizaci svýhradou krácení rozpoētu (témĢƎ
60%) – systém výbĢru je zamĢƎený na vyšší poēet projektƽ smenší výší podpory. Toto
krácenírozpoētovýchnákladƽprojektƽuspoƎíprostƎedkyfonduaumožŸujepƎedkládání
dalšíchžádostíaždokoncerealizacefonduvroce2014.
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4.2.ZávĢrydotazníkovéhošetƎení
Nakonciroku2011rozeslalzpracovatelcelkem226dotazníkƽ,znich69dotazníkƽsevrátilo
vyplnĢných, tj. šetƎení se zúēastnilo 30% oslovených respondentƽ. Zvyhodnocení tĢchto
dotazníkƽvyplývajínásledujícízávĢry:
-

-

-

-

-

-

Témata, které respondenti preferují: kulturní výmĢny 67%, cestovní ruch 60%, školní
výmĢny a sportovní akce po 45%, jazykové vzdĢlávání 43%, drobná technická
infrastruktura 17% – výbĢr témat víceménĢ potvrzuje výsledky analýzy projektových
žádostí.Menšízájem(mezi6Ͳ15% odpovĢdí)jeopodporupodnikání,trhpráce,životní
prostƎedí,dopravu,spoluprácisamospráv,spoluprácibezpeēnostníchsložek.Tojedáno
zejménamenšímpoētemžadatelƽ,kteƎísetĢmitotématyzabývají.
VodpovĢdích zaznĢl ojedinĢlý názor, že projekty by se nemusely dĢlit na malé
infrastrukturní a neinvestiēní „peopleͲtoͲpeople“. MĢla by se otevƎít možnost podpoƎit
vjednom malém projektu spoleēnĢ investiēní i neinvestiēní aktivity, podobnĢ jako u
velkých projektƽ vprogramu EÚS. Tímto postupem by se pƎedešlo mnohým
nedorozumĢnímzestranyžadatelƽ,kteƎínevždysprávnĢchápourozdílmeziinvestiēním
aneinvestiēnímprojektemaēastojejichaktivitysmĢšují.
Vdotazníku byla také hodnocena spolupráce srakouskými partnery. 97% dotázaných
aktivnĢ spolupracuje srakouským partnerem, 3% partnera zatím hledá. Dále 65%
dotázanýchhodnotídosavadníspoluprácijakovelmipƎínosnouproobĢstrany,23%jako
spíše pƎínosnou, 7% jako pƎínosnou pƎevážnĢ pro ēeskou stranu (pƎenos zkušeností
zRakouska)a5%dotázanýchsoudí,žespoleēnárealizaceaktivitnemávelkýpƎínos.
Za bariéry pƎeshraniēní spolupráce byl v70% odpovĢdí oznaēen nedostatek vlastních
finanēních prostƎedkƽ, ve 32% jazyková bariéra, v11% nezájem o pƎeshraniēní aktivity,
pƎípadnĢ spolupráce vaktivitách, které FMP nepodporuje. 6% respondentƽ uvedlo, že
neexistujíspoleēnátémata.
Fond respondenti oceŸují jako významný nástroj podpory pƎeshraniēní spolupráce.
Pokud by nebyly prostƎedky FMP kdispozici, jsou uvedeny tyto odpovĢdi respondentƽ:
spoluprácesrakouskýmpartnerembyvƽbecnevznikla(9%),projektbyseneuskuteēnil,
ale spolupráce by trvala (29%), realizace projektu vmírnĢ omezeném rozsahu (28%),
realizace projektu ve výraznĢ omezeném rozsahu (26%), realizace projektu ve stejném
rozsahu(5%),žádostopodporuzjinýchzdrojƽ(3%)–tj.protémĢƎ2/3respondentƽje
podpora FMP dƽležitá, spolupráce rakouských a ēeských partnerƽ by byla pƎi jeho
absencivýraznĢztížena
AdministrativnísystémFMPjenastavensprávnĢ,pƎevážnáēástžadatelƽbynanĢmnic
nemĢnila – nejvĢtší pƎipomínky jsou ke dlouhé lhƽtĢ vyplacení pƎíspĢvku ERDF, kvĢtší
administrativnínároēnostivyúētováníprojektuaknemožnostipodatopakovanoužádost
najedenprojekt(podlesouēasnýchpravidellzenastejnýprojektpodatžádostmax.2x).
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4.3.ZávĢrynávrhovéēásti
Vnávrhové ēásti byly posouzeny možnosti úspĢšné realizace fondu vbudoucím
programovémobdobí2014Ͳ2020.Bylypojmenoványproblémy,kterémƽžefondmítvrámci
novéhoprogramupƎeshraniēníspolupráce.Jednásezejménaotytohrozby:
-

-

-

Každý program EU musí podporovat 11 cílƽ „strategie EU2020 pro inteligentní a
udržitelnýrƽstpodporujícízaēlenĢní“,vekterýchalenejsouobsaženykulturaacestovní
ruch. Navíc každý program si musí vybrat pouze omezený poēet cílƽ (tzv. tématická
koncentrace), které bude podporovat. Programy pƎeshraniēní spolupráce si mají vybrat
pouze4tématickécíle,cožjevelminízkýpoēet.
Každý pƎeshraniēní projekt, vēetnĢ malých projektƽ, má splŸovat 4 podmínky
pƎeshraniēní spolupráce (spoleēná pƎíprava, spoleēná realizace, spoleēný personál,
spoleēnéfinancování).PromaléprojektyjetatopodmínkapƎílištvrdá,všechnyprojekty
bymuselybýtzrcadlové,cožlzevelmitĢžkosplnit.
PodporaprojektƽpƎeshraniēníspoluprácebysemĢlasnížitna75%podílpƎíspĢvkuERDF
/25%podílnárodníhospolufinancování.
PostojzemĢDolníRakouskokfondujedlouhodobĢvelminejasný.Napoēátkurealizace
bylonarakouskéstranĢdofondualokovánomáloprostƎedkƽERDF(17%ēeskéalokace),
cožsestalobrzdouvyváženépƎeshraniēníspolupráce.Navícsložitýazdlouhavýkontrolní
systémrakouskéžadatelespíšeodrazujeodrealizaceprojektƽ,nežabyjemotivoval.Pro
ēeské žadatele tak vzniká složitá situace, neboƛ tĢžko hledají projektové partnery,
zejména u zrcadlových projektƽ. Pokud by tento kontrolní systém vRakousku zƽstal
zachován i vnovém programovém období, byl by FMP pƎi zachování požadavku na
splnĢní4podmínekpƎeshraniēníspoluprácetémĢƎnerealizovatelný.


Pro zajištĢní bezpeēné realizace FMP vnovém programovém období 2014Ͳ2020 vēeskoͲ
rakouskémpƎíhraniēíbybylopotƎebnédojednattytobody:
- zvýšitpoēettématickýchcílƽ,kterébudouvybrányproprogrampƎeshraniēníspolupráce,
aspoŸna6;
- do investiēních priorit, které více popisují jednotlivé tematické cíle, zaƎadit podporu
rozvoje cestovního ruchu a kultury jako významného zdroje zamĢstnanosti
vpƎíhraniēních regionech (napƎ. v rámci tematického cíle 8. podpora zamĢstnanosti a
podporamobilitypracovníchsil);
- zaƎadit podporu rƽznorodé pƎeshraniēní spolupráce mezi obēany ainstitucemi vēetnĢ
potƎebné infrastruktury formou malých projektƽ (napƎ. vrámci tematického cíle 11.
posilováníinstitucionálníkapacityaúēinnéveƎejnésprávy);
- zmírnitpožadaveknadodrženívšech4podmínekpƎeshraniēníspolupráce;
- zachovatalokaci10%zprostƎedkƽpƎeshraniēníhoprogramudoFMPnaēeskéstranĢ;
- navýšit alokaci prostƎedkƽ ERDF do FMP i programu pƎeshraniēní spolupráce také na
rakouskéstranĢ;
- zjednodušit a zrychlit kontrolu realizace a vyúētování malých projektƽ ze strany
rakouskýchkontrolníchorgánƽ;
- zvýšit podporu malých projektƽ i velkých projektƽ pƎeshraniēní spolupráce
znavrhovaných75%pƎíspĢvkuERDFna85%;
- zachovatvýšipodpory2–20tis.EURpromaléprojekty.
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5.ResuméinDeutsch
AbschlusszusammenfassungzumanalytischenundVorschlagsteil
Der Fond der kleinen Projekte (FKP) ist ein Bestandteil des Programms der Europäischen
Gebietszusammenarbeit (EGZ) Österreich – Tschechische Republik 2007Ͳ2013. Er wird in
dem tschechischͲösterreichischen Grenzland in drei Regionen realisiert: Südböhmen –
Oberösterreich – Niederösterreich, Vysoēina – 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 MonitoringͲAusschusses (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
technischenSekretariatunddenLeitungsorgandesProgrammsderEGZ.NachdemErhalten
der Zahlung des ERDFͲBeitrags schickt er die Dotation an Kontos der Empfänger der
einzelnen kleinen Projekte. Somit wird der Realisationszyklus  der kleinen Projekte
abgeschlossen.

AbschlusszurAnalysevonkleinenProjekten
ImRahmenderEvaluierungdesFondswurdeAnalysevon259realisiertenProjekteamEnde
desJahres2011durchgeführt.SchlussfolgerungenderAnalysewiefolgt:
Im Fond wurden in den Jahren 2008Ͳ2011 insgesamt 359 Anträge gestellt, von denen
wurden 267 zur Realisation abgestimmt und 259 werden realisiert oder wurden beendet.
DenHeutigenZustandangesichtsderRealisationausdemFondzeigtfolgendeTabelle:
RealisationszustanddesFKPindem
SüdböhmischenBezirk
Projekteinsgesamt
VomAdministratorregistrierteProjekte
VonRMAabgestimmteProjekte
BerechneteProjekte
BezahlteProjekte
AufgelösteProjekte
ProjekteinderRealisation
esbleibtfürProjekteübrig

Anteilin
Projektzahl
SummeEUR %
Indikator400
2295000 100,00%
359
2884288 125,68%
267
1427498
62,20%
205
917189
39,96%
175
797301
34,74%
8
25826
1,13%
54
484481
21,11%
vorausgesetzt
mindestens141
893330
38,93%

Auf Grund der Analyse der Antragsteller und der gestellten Anträge sind da folgende
Schlussfolgerungenvorhanden:
-

-

DerFonderfülltseineursprünglicheFunktion–„grenzüberschreitendeZusammenarbeit
im Grenzland zu fördern“ (fast 60 % der Antragsteller haben ihren Sitz in diesen
Gebieten.DieserZustandistsozuerhalten.
DerFondrichtetsichrichtigandieFörderungderZusammenarbeitderAntragstellerdes
öffentlichenKörpers–esgehtumca.90%allerAntragsteller.Esistpassend,denAnteil
derAntragstellerdesTyps„Schule,Schuleinrichtung“auf15%zusteigenlassen
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-

-

-

-

-

-

DerFondistzugänglichfüralleberechtigteAntragsteller,dieAntragͲErarbeitenistnicht
kompliziert,dieChance,Fördermittelzubekommen,istziemlichhoch–eswurdenbisher
75 % angereichte Anträge gefördert, die Absenz des Fonds in der nächsten
Programmplanungszeitwärespürbar
Es ist empfehlenswert, die Intensität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an
HandderSteigungdergemeinsamen/SpiegelprojektezweifachdesheutigenZustandszu
steigen,d.h.aufmindestens15%
Es ist im Fond empfehlenswert, die Anzahl der kleinen Infrastrukturprojekte, die die
Nachhaltigkeit seiner Ergebnisse gewährleisten, zweifach des heutigen Zustands zu
steigen,d.h.aufmindestens10%
Die häufigsten Themen der Projekte stellen Kulturaustausch (30%), Unterstützung des
Fremdenverkehrs(17%),Sportveranstaltungen(10%)undZusammenarbeitvonSchulen,
Bildungsaktivitäten (10%) dar. Beim Auslassen einigen von diesen Themen in der
nächsten Programmperiode, würde der FKP ärmer und auch seine Schöpfung könnte
bedrohtwerden.
DerFondunterstütztdieZusammenarbeitmitallenösterreichischenRegionenimGebiet
des Programms der EGZ, sogar auch mit der Stadt Wien (6 Projekte), die den FKP
nichterklärtwird.DieseEntwicklungistauchinderZukunftaufrechtzuerhalten.
AnHandderPartnerdersüdböhmischenProjekte,dieseinenSitzzu20%inOberͲund
Niederösterreich haben (insgesamt 59 Projekte) ist dem Leitungsorgan der EGZ
ÖsterreichͲTschechische Republik zuempfahlen, damit die oberösterreichische Region
LinzͲWels(insgesamt36ProjekteinZusammenarbeitmitdemSüdböhmischenBezirk)ins
Gebiet der StandartͲ100%ͲFörderung zugegliedert wird, damit diese Projekte in der
ZukunftnichtmehrgeschiedenwerdenmüssenunddiesebedeutendeZusammenarbeit
nichtbeschränktwird.

Über die Projekte zur Realisation entscheidet der gemeinsame Regionale MonitoringͲ
Ausschuss,deraus5tschechischenund5österreichischenMitgliedernbesteht.Unterlagen
fürjedeSitzungbereitetderAdministratordesFondsvor.
FolgendeTabellezeigt,wieüberProjekteindenJahren2008Ͳ2011entschiedenwurde:
AuswertungdergestelltenAnträgeindenFKP
dievomRMAvorbehaltlosbejahteAnträge
dievomRMAmitVorbehaltbejahteAnträge
dievomRMAbeanstandeteAnträge
dievomRMAgeschiedeneAnträge
dieausadministrativenGründengeschiedene
Anträge
gestellteAnträge

Antragszahl
54
213
35
47

Anteilin%
15,04%
59,33%
9,75%
13,09%

10
359

2,79%
100,00%

Auf Grund der Analyse der Auswertung der gestellten Anträge können folgende
Schlussfolgerungenausgesprochenwerden:
-

DieEntscheidungüberProjekteisttransparentundobjektiv,einausgewogenesSystem
derAntragsauswahlwurdeeingeführt
Die meisten Anträge werden zur Realisation mit Vorbehalt der Haushaltskürzung (fast
60%)abgestimmt–dasSystemderAuswahlrichtetsichaufeinegrößereProjektzahlmit
minderer Förderungshöhe. Diese Kürzung der Haushaltskosten bei Projekten spart
Fördermittel des Fonds und es ermöglicht Hinreichen von anderen Anträgen bis zur
AuslaufzeitdesFondsimJahre2014.
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AuswertungderFragebogenforschung
Am Ende des Jahres 2011 verschickte der Verarbeiter insgesamt 226 Fragebogen, davon
kamen69Fragebogenausgefülltzurück,d.h.anderForschungnahmen30%angesprochene
Subjekteteil.DieAuswertungderFragebogenzeigtfolgendeSchlussfolgerungenvor:
- Themen, die bevorzugt werden: Kulturaustausch 67%, Fremdenverkehr 60%,
SchulaustauschundSportveranstaltungen45%,Sprachenbildung43%,kleinetechnische
Infrastruktur17%–dieAuswahlderThemenmehroderwenigerbestätigtdieErgebnisse
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
besondersdaraushervor,dasseswenigerAntragstellergibt,diesichmitdiesenThemen
befassen.
- Unter den Antworten gab es die einmalige Ansicht, dass Projekte auf kleine
InfrastrukturprojekteundNichtInvestitionsprojekte„peopletopeople“nichtgegliedert
werden müssen. Es sollte die Möglichkeit geben, in einem kleinen Projekt gemeinsam
InvestitionsundNichtInvestitionsAktivitätengefördertwerdenkönnen,ähnlichwiebei
großen Projekten im Programm der ETZ. Dank diesem Angehen würden manche
UnverständnissevonderSeitederAntragstellerausgewichen,dieesnichtimmerrichtig
verstehen,wasderUnterschiedzwischenInvestitionsundNichtInvestitionsProjektist,
dannwerdenoftdieseAktivitätengemischt.
- IndemFragebogenwurdeauchdieZusammenarbeitmitdenösterreichischenPartnern
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%sagenehergewinnbringendund7%alsgewinnbringendvorwiegendfür
die tschechische Seite (Erfahrungen aus Österreich geholt). Bloße 5 % bewerten die
gemeinsameZusammenarbeitalsohnegroßeBedeutung.
- Als Barriere für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde bei 70 % Antworten
derMangelaneigeneFinanzmittelangeführt,weiter32%dieSprachbarriere,11%kein
InteressefürgrenzüberschreitendeAktivitäten,bzw.ZusammenarbeitinAktivitäten,die
aus dem KPF nicht gefördert werden. 6 % der Angesprochenen meinen, dass es keine
gemeinsameThemengibt.
- Der Fond wird als ein bedeutendes Werkzeug für die Unterstützung der
grenzüberschreitendenZusammenarbeitgeschätzt.WenneskeineFördermitteldesFKP
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%),RealisationdesProjektesimbeträchtlichkleineremMaße(26%),Realisationdes
ProjektesimgleichenMaße(5%),AntragstellenineinanderesFörderprogramm(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
beiseinerAbsenzschwierig.
- Administrationssystem des KPF ist richtig gestellt, der vorwiegende Anteil der
Antragstellermöchtedarannichtsändern–diemeistenBemerkungengibteszurlangen
Zahlungsfrist der ERDFFinanzmittel, weiter zu größeren administrativen Ansprüchen
beider Berechnung der Projekte und dann noch zur Unmöglichkeit, den Antrag
wiederholtaneinProjektstellen(nachheutegültigenRegelnkannderAntraghöchstens
zweimalfüreinProjekthingereichtwerden).
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ZusammenfassungzumVorschlagsteil
Im Vorschlagsteil wurden alle Möglichkeiten für erfolgreiche Realisation des Fonds in der
künftigenPlanungsperiode20142020beurteilt.EswurdenProblemebenannt,diederFond
imRahmendesneuenProgrammsdergrenzüberschreitendenZusammenarbeithabenkann.
EsgehtumfolgendePunkte:
-

-

-

Jedes EUProgramm muss 11 Ziele „Strategie EU2020 fürs intelligente und nachhaltige
Wachstum,dasEingliederungunterstützt“,indemgibtesjedochdieThemenKulturund
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
Zielenwählen,waseineniedrigeAnzahlist.
Jeder grenzüberschreitende Projekt, inkl. kleinen Projekten, soll vier Bedingungen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erfüllen (gemeinsame Vorbereitung,
gemeinsame Realisation, gemeinsames Personal, gemeinsame Finanzierung). Für kleine
ProjekteistdieseBedingungsehrhart,dennalleProjektemüssendannSpiegelprojekte
sein,waskaumzuerfüllenist.
Die Förderung der grenzüberschreitenden Projekte soll auf 75 % des ERDFBeitrags
erniedrigtwerdenund25%AnteilvonnationalerFinanzierung.
DieStellungnahmevonNiederösterreichdemFondgegenüberistunklar.AmAnfangder
RealisationwurdennurwenigeERDFMittel(17%dertschechischenAllokation)aufder
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
alszurMotivation,neuegrenzüberschreitendeProjektezurealisieren.Soentstehteine
komplizierte Situation für die tschechische Seite, den Tschechen finden kaum einen
Projektpartner,bes.beiSpiegelprojekten.WenndiesesSysteminÖsterreichauchinder
nächsten Programmperiode erhalten bleibt, dann ist die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit im Rahmen des Fonds der kleinen Projekte und mit dem Erfüllen der
ErhaltungallervierBedingungenfastunrealisierbar.

Für die Sicherung der Realisation des Fonds der kleinen Projekte in der neuen
Planungsperiode20142010imtschechischösterreichischenGrenzlandsinddiesePunktezu
erötern:
- Die Anzahl der thematischen Ziele, die fürs Programm der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeitgewähltwerden,aufzumindest6Ziele;
- Zu den InvestitionsPrioritäten, die mehr einzelne thematische Ziele beschreiben, die
UnterstützungderEntwicklungdesFremdenverkehrsundderKultureinzugliedern,weil
essichumeinebedeutendeQuellefürArbeitplätzeinderGrenzregionhandelt(z.B.im
RahmendesthematischenZiels8.–UnterstützungderArbeitskräfteundUnterstützung
derMobilitätderArbeitskräfte)
- Unterstützung der vielfältigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unter
Bevölkerung und Institutionen, mitsamt geforderten Infrastruktur in der Form der
kleinenProjekteeinzugliedern(z.B.imRahmendesthematischenZiels11.–Stärkungder
KapazitätderInstitutionenundderleistungsfähigenöffentlichenVerwaltung);
- Die Forderung an die Erhaltung von allen 4 Bedingungen für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeitzumindern;
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-

Allokation von 10% von den Fördermitteln für die grenzüberschreitende
ZusammenarbeitimFKPaufdertschechischenSeitezuerhalten;
Allokation der ERDFͲFördermittel im KPF im Programm der grenzüberschreitenden
ZusammenarbeitauchaufderösterreichischenSeitezuerhöhen;
Kontrolle der Realisation und der Buchhaltung der kleinen Projekte von der Seite der
österreichischenKontrollorganezuvereinfachenundzubeschleunigen;
Die Förderung der sowohl kleinenals auch großen Projekte der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeitvondenvorgeschlagenen75%desERDFͲBeitragsauf85%zuerhöhen;
Die Finanzhöhe der Fördermittel von 2 bis 20 Tausend EUR für kleine Projekte zu
erhalten.
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6.ResuméinEnglish
Summaryofanalyticalandproposalsection
The Small Project Fund is part of the program European Territorial Cooperation Austria –
CzechRepublic2007–2013.Itisbeingexecutedin3regions:
x SouthBohemia–UpperAustria–LowerAustria
x Vysoēina–LowerAustria
x SouthMoravia–LowerAustria
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
JointTechnicalSecretariatandManagingAuthorityoftheprogramEuropeanTerritorialCoͲ
operation. Upon receiving the ERDF reimbursement, the Administrator sends the grant to
theaccountsofindividualsmallprojectrecipients.

Conclusionsfromthesmallprojectsanalysis
Ananalysisof259finishedprojectswasdoneattheendof2011withintheframeworkof
thefundevaluation.Theconclusionsareasfollows:
Thefundreceived359requestsintheperiodof2008–2011,ofwhich267wereapproved
forexecutionand259arebeingexecutedorarecompleted.Thefollowingtableshowsthe
situationofthefund:
Amount
Sharein
FMPfundsituationinSouthBohemia
Numberofprojects
EUR
%
Totalprojects
indicator400 2295000 100,00%
Projectsregisteredbytheadministrator
359 2884288 125,68%
ProjectsapprovedbyRMC
267 1427498 62,20%
Projectssettled
205
917189 39,96%
Projectsreimbursed
175
797301 34,74%
Cancelledprojects
8
25826
1,13%
Projectsbeingexecuted
54
484481 21,11%
Remainsavailableforprojects
assumptionmin.141
893330 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 crossͲborder cooperation in
border regions” – almost 60% of applicants have their residence or seat in these
areas;thissituationistobecontinued
- The fund is correctly concentrated on cooperation of public or civic institutions –
thesecomprise90%ofallapplicants,itisdesirabletoincreasethecategory“school,
schoolinstitution”to15%
- The fund is accessible to all entitled applicants, the application process is not
complicatedandtheprobabilitytoobtainagrantisquitehigh–hithertoalmost75%
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of the application were granted, the absence of the fund in the following program
periodwouldbeperceivedasaloss
An increase of crossborder cooperation by doubling the actual share of
joint/mirroredprojectsisdesirable,soitwouldattain15%
Theshareofsmallinfrastructureprojectsinthefundthatensurethesustainabilityof
itsresults,shouldbedoubled,toattainatleast10%
The most frequent subjects among projects are cultural interchange (30%), tourism
(17%), sport (10%) and school cooperation and education (10%) – dropping any of
thesubjectsinthefutureprogramperiodwouldconstitutealosstothesmallproject
fund,itsutilizationcouldbediminished
The fund does correctly support a cooperation with all relevant Austrian regions
supported by the European Territorial Cooperation, including even the city of
Vienna,wherethesmallprojectfundisnotannounced–thisdevelopmentshould
continue
ConsideringthenumberofAustrianpartnersoftheSouthBohemianprojectshaving
a seat in 20% of the territory of Upper and Lower Austria, it can be recommended
that the Upper Austria region LinzWels (total of 36 cooperation projects with the
South Bohemian region) be included as the region with 100% support, to avoid a
potentialexclusionofthoseprojectsandreductionofthisimportantcrossborderco
operation,


TheselectionofprojectsismadebythejointRegionalMonitoringCommittee(RMC),which
has 5 Czech and 5 Austrian members. The Administrator prepares documents for the
sessions.Thetablebelowshowshowthecommitteetookdecisionsintheyears20082011

EvaluationofsubmittedapplicationsFMP
Numberof
Sharein
applications
%
Approvedwithoutqualification
54
54 15,04%
15,04%
Approvedwithqualification
213
213 59,33%
59,33%
Suspended
35
9,75%
35
9,75%
Rejectedatthesession
47
47 13,09%
13,09%
10 2,79%
2,79%
Rejectedforadministrativereasons
10
359 100,00%
100,00%
Totalsubmitted
359

Thefollowingconclusionscanbemadebasedontheanalysisofevaluatingtheapplications:
- Decisions concerning the projects are transparent and objective, the system of
selectionisbalanced
- Majority of applications is approved with the qualification of budget reduction
(almost60%)–theselectionprefersmoreprojectswithlesssupport.Thisreduction
stretchesthefundbalancesothatapplicationscanbeprocessedtilltheendofthe
fund´stermin2014.

Conclusionsfromsurveybyquestionnaire
Attheendof2011atotalof226questionnaireshasbeensent,owhich69werereturned,
i.e.participationratewas30%.Followingconclusionscanbemade:
- Subjects preferred by respondents: cultural exchange 67%, tourism 60%, school
exchanges and culture events 45% each, language education 43%, small scale
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technical infrastructure 17% Ͳ 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
limitednumberofapplicantswhodealwiththesesubjects.
Anopinionappearedthatprojectsshouldnotbedividedintosmallinfrastructureand
peopleͲtoͲpeopleprojectswithoutinvest.Thereshouldbeanopportunitytosupport
both investment and other activities in one small project, as is the case with large
projectsundertheEUterritorialprogram.Thiswouldavoidmanymisunderstandings
on the part of the applicants who sometimes mix up projects involving investment
andotherprojects.
The cooperation with Austrian partners was another subject of the survey. 97% of
respondentsalreadyworkactivelywithanAustrianpartner,3%arestilllookingfora
partner.65%ofrespondentsconsiderthecooperationsofarasmutuallybeneficial,
23%asratherbeneficial,7%asbeneficialspecificallyfortheCzechparty(transferof
experiencefromAustria)and7%areoftheopinionthatthejointprojectsareoflittle
value.
As barriers to the crossͲborder cooperation were identified: lack of finance (70%),
languagebarrier(32%),lackofinterestincrossͲborderactivities(11%Ͳincludesalso
existingcooperationoutsidethefund´sgrantscheme),lackofcommonsubjects(6%)
TherespondentsvaluethefundasanimportanttoolforsupportingthecrossͲborder
cooperation.Incasethatthefinanceprovidedbythefundwerenotavailable,then
thecooperationwiththeAustrianpartnerwouldeithernothappenatall(9%),the
projectcouldnotbecompletedwhilecooperationwouldcontinue(29%),theproject
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
supportisvitalformorethantwothirdsoftherespondents,itsabsencewouldmake
cooperationofCzechandAustrianpartnersmoredifficult.
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
delayinpaymentoftheERDFcontribution,theincreasedadministrativedifficultyof
accountingsettlementoftheprojectandwithimpossibilityofsubmittingarepeated
requestforoneproject(thecurrentlyapplicablerulesstatethatoneprojectcanbe
appliedforjusttwotimes).

Conclusionsoftheproposalsection
Theopportunitiesforsuccessfuloperationofthefundintheupcomingprogramperiod2014
–2020wereevaluatedintheproposalsection.Problemswereindicatedthatthefundmight
haveunderthenewprogramofcrossͲbordercooperation,specifically
- Each EU program must contribute to the 11 objectives of the “EU2020 strategy for
intelligentandsustainablegrowthsupportingintegration”thatdonotincludeculture
and tourism. Moreover, each program will be required to choose just a limited
number of objectives (so called thematic concentration). The crossͲborder
cooperation programs will be required to select just 4 subject targets, which seem
notsufficient.
- Each crossͲborder project, including small project, should satisfy 4 requirements of
crossͲborder cooperation (joint preparation, joint execution, joint personnel, joint
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financing). This requirement is too demanding on small projects, all projects would
havetobemirroredandthisishardtosatisfy.
The support of crossͲborder cooperation projects should be reduced to 75% ERDF
share/25%shareofnationalfinancing.
TheattitudeoftheLowerAustriaregiontowardthefundisconstantlyunclear.Atthe
startoftheoperationjustasmallamountofERDFfundswereallocatedtothefund
(17% of the Czech allocation), which became an impediment to balanced crossͲ
border cooperation. Moreover, the complicated and protracted audit system turns
away the prospective Austrian applicants. The Czech applicants find it therefore
difficulttofindprojectpartners,especiallyincaseofmirroredprojects.Shouldthis
Austrian audit system remain in place in the new program period along with the
requirement to meet the above mentioned 4 conditions for crossͲborder
collaboration,theSmallProjectFundwouldbecomealmostunfeasible.


ThefollowingpointsshouldbenegotiatedtoensureasmoothexecutionoftheSmallProject
FundintheCzechͲAustrianborderregionduringthenewprogramperiod2014–2020
- toincreasethenumberofsubjecttargetschosenforthecrossͲbordercollaboration
programtoaminimumof6
- 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
theborderregions(e.g.inthetargetsubject8.supportofemploymentandworkforce
mobility);
- to include the support of multiͲfacetted crossͲborder collaboration among citizens
and institutions by the means of small projects (e.g. within the objective 11. –
strengtheningtheinstitutionalcapabilityandeffectivepublicadministration)
- to make less stringent the requirement that all 4 conditions of the crossͲborder
cooperationmustbemet
- to keep the 10% allocation of crossͲborder program into the Small Project Fund on
theCzechside
- toincreasetheERDFallocationtotheSmallProjectsFundaswellasthecrossͲborder
collaborationprogramalsoonthepartofAustria
- to simplify and expedite the audit and account settlement of the small projects on
thepartoftheAustrianauthorities
- to increase the funding of both small and large crossͲborder collaboration projects
from75%to85%oftheERDFcontribution
- toretaintheintervalof2–20TEURsupportofsmallprojects
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