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1. Hlavní zjištění  

Evaluační otázka úkolu č. 8: 

► Jaká je dobrá praxe mezi programy Interreg z hlediska procesů a nastavení 

implementační struktury programu pro česko-polský přeshraniční program? 

Oblasti a procesy programu Interreg ČR-PL s identifikovaným prostorem pro zlepšení mohou 

čerpat inspiraci v nastavení jiných programů Interreg. Oblasti s potenciálem zlepšení zahrnují 

podobu programové dokumentace, jazyk fungování programu, rozsah a složitost žádosti 

o podporu, zapojení malých subjektů do mikroprojektů nebo podpora příjemců během 

implementace projektů. 

► Programová dokumentace může být stručná a graficky zpracovaná tak, aby bylo pro 
žadatele a příjemce snadné se v ní orientovat a najít potřebné informace.   

► Programy mohou fungovat v jednom, anglickém jazyce, což snižuje administrativní 
náročnost překladů dokumentů pro administrátory programu i žadatele a příjemce.  

► Žádosti o podporu mohou klást důraz na jednoduchost převážně pro žadatele, kterým 
lze přehlednou žádost v rámci příručky poskytnout i off-line.  

► Malé subjekty mohou být specificky podporovány, aby se zapojily do programu i tak, 
že se přizpůsobí financování jejich potřebám.  

Příjemci během implementace mohou být podporováni k větší přeshraniční spolupráci a 

zároveň jim administrátoři během společných jednání mohou nabídnout podporu. 

Konkrétní doporučení pro tuto zprávu nejsou explicitně sepsána, vzhledem k tomu, že samotný popis 

dobré praxe je možné brát jako doporučení.  
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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 8 jsme provedli analýzu proběhlých evaluací dalších programů Interreg 
a následně se zaměřili na čtyři vybrané programy, konkrétně na detailní postupy a pravidla. Ve Vstupní 
zprávě Projektu ze dne 1. 10. 2019 byly detailně popsány metody a zdroje informací, jež jsme v této 
části evaluace využili. 

Hlavní zdroje informací pro zpracování úkolu č. 8 Projektu zahrnují: 

• Webové stránky s evaluacemi a popisy dobré praxe, především web Interact a další, relevantní 
weby 

• Expertíza členů týmu v rámci evropských fondů a přeshraniční spolupráce 

• Desk-research programové dokumentace 

• Rozhovory se zástupci vybraných programů. 

Na základě desk-research, analýzy evaluací a rozhovorů jsme zpracovali výstupy, které slouží jako 

podklady pro tuto zprávu. 

Pracovní podklady zahrnují: 

• Přehled evaluačních studií dalších programů Interreg, vč. popisu dobré praxe v nich uvedené 

• Přehled fungování vybraných programů Interreg 

• Zápisy rozhovorů se zástupci implementačních struktur vybraných programů.  

Předkládaná zpráva obsahuje sumarizované informace ze všech vstupů a analýz.  

Orientace v textu kapitol 

U jednotlivých kroků jsou uvedeny konkrétní příklady v šedivých boxech, označeny následujícími 

piktogramy pro identifikaci zdroje: 

Příklad z analýz a evaluací (desk-research)  

Příklad z rozhovoru se zástupci operačních programů 

V textu jsou používány i další piktogramy, především pro znázornění věcného obsahu textu, ty zde 
neuvádíme, znaky vyplývají z textu. 

Konkrétní doporučení zde nejsou uvedena explicitně, jako v ostatních zprávách evaluace, vzhledem 
k tomu, že všechny informace níže uvedené mohou být brány jako doporučení. 
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3. Výsledky evaluace – dobrá praxe 

Dobrá praxe byla vybrána na základě předchozí analýzy nastavení programu Interreg ČR – PL a oblastí, 
u kterých byl identifikován prostor pro zlepšení.  

Programy, které byly zkoumány zahrnují: 

• Interreg Central Europe 

• Interreg Polsko – Slovensko 

• Interreg Maďarsko-Chorvatsko 

• Interreg Estonsko-Lotyšsko. 

Oblasti, které jsme v rámci programů analyzovali, zahrnují: 

• Programová dokumentace  

• Proces podání žádosti o podporu 

• Zapojení malých subjektů do (mikro)projektů 

• Administrace projektů 

• Jazyk administrace žádostí a projektů 

• Nastavení fungování fondu mikroprojektů, především jejich financování. 

Programy Interreg reagují na regionální situaci dotčených území, a tak jejich nastavení a pravidla nejde 

vždy jednoduše převzít. Následující popis jejich fungování má za cíl poskytnout inspiraci pro případné 

přenesení některých principů fungování, při zachování specifik programu ČR-PL.  
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 Interreg Central Europe  

Program Central Europe (dále také „CE“) je zaměřený na nadnárodní spolupráci zemí střední Evropy, 
nejedná se tak o identický princip programu Interreg Česko – Polsko. Významné rozdíly zahrnují: 

• Velikost projektů – CE podporuje projekty o velikosti 1–5 mil. EUR.  

• Množství partnerů z různých zemí – CE podporuje projekty s partnery z více než dvou zemí. 

• Monitorovací systém – CE využívá eMS (systém vytvořený v rámci programu Interact, Evropskou 
komisí). 

I přes tyto rozdíly jsou základní procesy identické a je proto možné se určitými kroky a nastavením 

nechat inspirovat. Oblasti, které jsme s ohledem na možnou inspiraci analyzovali, zahrnují: 

• Podobu žádosti o podporu 

• Hodnocení žádostí 

• Průběžný monitoring fungování projektů 

• Programovou dokumentaci. 

Výsledky posouzení uvedených oblastí uvádíme dále v textu. 

Žádost o podporu 

Navzdory velikosti projektů, které jsou v programu Interreg CE podporovány, je žádost o podporu 
v některých jejich částech významně kratší a jednodušší pro uživatele. Žádost o podporu vyplňují 
žadatelé v elektronickém monitorovacím systému (eMS). I podoba a funkčnost tohoto systému podání 
žádosti pro žadatele zjednodušuje. Ukázkový formulář žádosti je přehledný a čitelný, využívající 
i grafickou podobu pro lepší přehlednost (tabulky, barvy). Zároveň jsou otázky v žádosti CE kratší 
a jasnější, např. otázky na přeshraniční dopad viz níže. 

Konkrétní části žádosti, jež jsou jednoduché a intuitivní a zároveň je lze porovnat (další části žádosti 
jsou rozdílné a překrývají se tak, že by nebylo vhodné na nich rozdíly ilustrovat) zahrnují: 

• Popis realizačního týmu partnerů – žádost se zaměřuje především na zkušenosti a roli 
projektového partnera jako celku, oproti česko-polskému programu, kde není důraz na popis 
zkušeností partnera za subjekt, ale kompetencí jednotlivých zaměstnanců a členů týmu. Vzhledem 
k možné fluktuaci zaměstnanců a velikosti týmů partnerů je tato část v některých případech rozsáhlá 
a u většiny realizačního týmu se popis opakuje (zkušenost personálu se hodnotí v rámci jedné 
z otázek v hodnocení kvality žádosti). 

Central Europe CZ-PL 

• Kompetence partnera (max. 1500 znaků) 

• Role partnera v projektu (max. 1500 

znaků) 

• EU/mezinárodní zkušenost partnera 

(max. 1500 znaků) 

• Popis zkušeností/praxe partnera 

s realizací projektů obdobného 

charakteru a rozsahu (max. 800 znaků) 

• Popis jednotlivých členů týmu partnera, 

tzn. jména a funkce osob, kompetence a 

kvalifikace (pro každého člena týmu, 

max. 2000 znaků) 
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• Přeshraniční spolupráce a dopad – v žádosti je jeden dotaz na obecnou přeshraniční spolupráci, 
CE klade především důraz na účelnost mezinárodní spolupráce (oproti česko-polskému programu, 
který na tuto oblast klade velký důraz v žádosti i během hodnocení a snaží se oblasti přeshraniční 
spolupráce pokrýt z více hledisek. To se, v rámci úkolu č. 1 této Evaluace, ukázalo jako náročné 
především pro žadatele, kteří mezi jednotlivými aspekty mezinárodní spolupráce dokážou obtížně 
rozlišit a text v žádosti je tak duplicitní nebo velmi obdobný). Zároveň je menší důraz na popis 
společné přípravy, implementace, personálu a financování, než je u česko-polského programu 
(včetně mikroprojektů). 

Central Europe CZ-PL 

• Proč je nadnárodní spolupráce potřeba 

k dosažení cílů a výsledků projektu? 

(2000 znaků) 

• Zdůvodnění předložení projektu v rámci 

tohoto programu a zdůvodnění přidané 

hodnoty projektu, tj. do jaké míry 

očekávané výsledky a dopady projektu 

budou vyšší než v případě dvou 

individuálních projektů realizovaných v 

rámci národních nebo tematicky 

zaměřených programů. Popište, do jaké 

míry projekt řeší společný problém nebo 

rozvíjí společný potenciál. (max. 1000 

znaků) 

 
• Jaký je příspěvek projektu k propojování 

česko-polského příhraničí k rozvoji 

přeshraničních kontaktů, odstraňování 

bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, 

propojování cílových skupin na obou 

stranách hranice apod.? (max. 1000 

znaků) 

 
• Jaký je dopad aktivit projektu na druhé 

straně hranice zejména ve vztahu k 

uvedeným cílovým skupinám a jejich 

potřebám? (max. 1000 znaků) 

 
• Jaká je šíře dopadu projektu ve 

společném území? (max. 1000 znaků) 

• Popis společné přípravy (max. 200 znaků) 

• Popis společné implementace (max. 200 

znaků) 

• Popis společného personálu (nepovinné, 

max. 200 znaků) 

• Popis společného financování (max. 200 

znaků) 

• Popis společné přípravy (max. 1000 

znaků) 

• Popis společné implementace (max. 

1000 znaků) 

• Popis společného personálu (max. 1000 

znaků) 

• Popis společného financování (max. 

1000 znaků) 
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Věcné hodnocení žádostí 

Program Central Europe ve svém manuálu pro žadatele popisuje způsob a hlavní kritéria věcného 
hodnocení na 4 stranách, vč. grafického zobrazení hodnotících kritérií (viz Obrázek 1 níže).  

Přehledný a krátký popis toho, jak budou projekty hodnoceny a jaké konkrétní oblasti jsou v rámci kritérií 
brány v potaz v Příručce pro žadatele u česko-polského programu chybí. Program má samostatný 
dokument „Metodika kontroly a hodnocení“, který má 30 stran. 

Obrázek 1 Schéma věcného hodnocení v programu Central Europe 

 

Zdroj: web program 

V programu Central Europe je každé z kritérií hodnoceno 1-5 body. Hodnocení je tak pro pochopení 

jednoduché. Pro velké a komplexní projekty ale takovéto obecné hodnocení nemusí být transparentní. 

                                            
1 Operation Evaluation of the Interreg Central Europe Programme (srpen 2019) 

Na základě evaluace programu z roku 20191 byl proces podávání žádostí a jejich 

výběru hodnocen pozitivně. Proces neustálého zjednodušování procedur má za 

následek především snižování administrativní zátěže jak pro žadatele, tak i pro samotný 

program.  

• Oproti předchozímu programovému období došlo k redukci průměrné doby potřebné pro 

hodnocení žádostí z přibližně 1,6 na 1,3 kalendářních dní na jednu žádost (v rámci 1. a 2. výzvy).  

• Zjednodušení přináší rovněž zavedení eMS. V rámci průzkumu, který proběhl v dubnu 2018,  

64 % žadatelů hodnotilo použitelnost nástroje pro podávání elektronických žádosti v eMS jako 

výbornou nebo dobrou (výběr z 5 možností). Nicméně, stále mezi žadateli panuje názor, že 

administrativní zátěž je příliš vysoká a uvítali by větší přehlednost formulářů. Dle evaluace 

používání eMS bylo zpočátku složité, později však bylo považováno za uživatelsky přívětivé a 

celkově vedlo k efektivnějšímu managementu programu i projektů. 

Dle dříve zmíněné evaluace, hodnotící kritéria použitá při výběru žádostí program 

Interreg Central Europe jsou považována za vyvážená a zaměřená na inovativní 

projekty s vysokým strategickým významem a potenciálním dopadem, ale také s vysokou 

operační kvalitou.  
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Implementace projektů – věcná podpora a kontrola projektů 

Na základě velikosti projektů podporovaných z programu CE je na jejich věcnou kontrolu kladen 
administrátory větší důraz. Zároveň je pro příjemce zjednodušen reporting v průběhu projektu.  

Projekty mají povinnost na začátku implementace založit tzv. řídicí výbor (případně pod jiným 
názvem), složený ze zástupců všech partnerů. Výbor je povinen se scházet jednou za monitorovací 
období (1x za šest měsíců) a diskutovat a monitorovat průběh projektu, schvalovat důležitá rozhodnutí 
a evaluovat projekt. 

Na schůzi výboru je zván zástupce Společného sekretariátu (JS) a má možnost nahlédnout do zápisu 
schůzek. Díky tomu můžou administrátoři JS detekovat potenciální problémy v projektu včas.  

Zároveň tento proces pomáhá všem partnerům projektu vnímat projekt jako celek, znát jeho aktivity 
a problémy, a ne pouze své dílčí části. Osobní setkávání a řešení postupu projektu podporuje 
nadnárodní spolupráci. 

Podobný model se vyskytuje i v dalších programech Interregu, např. u South Baltic, kde se zástupce 
JS účastní zahájení nebo jedné z partnerských schůzek na začátku implementace projektu. Zároveň je 
v programu organizován tzv. „midterm review“ k diskuzi nad pokrokem a případnými problémy projektu.  

V kontextu velikosti projektů programu CE a CZ-PL je zřejmé, že v případě česko-polského programu 

není nutno povinně organizovat setkání a řídicí výbory. Pro zlepšení reálného dopadu přeshraniční 

spolupráce je tak možné klást větší důraz na neformální setkávání partnerů a jejich spolupráci v rámci 

řízení implementace projektů a řešení problematických oblastí či aktivit. To může redukovat čistě 

formální spolupráci mezi partnery, která má za cíl pouze naplnit podmínky dané stanovenými ukazateli. 

Uvedený postup by byl vhodný spíše pro velké komplexnější projekty, aby zbytečně nezatěžoval 

příjemce jednodušších projektů, kde je možné komunikovat např. vzdáleně nebo v rámci společně 

pořádaných akcí. 

Za účelem zjednodušení procesu průběžného reportingu, pro druhé a čtvrté monitorovací období 

podávají příjemci zjednodušenou verzi průběžného reportu – tzv. „light report“. Dle 

Implementačního manuálu mají příjemci v tomto reportu povinnost vyplnit pouze určité části prvních 2 

sekcí (Section A – Joint progress report a Section B – Work packages). V „light reportu“ tak není 

zejména zapotřebí uvádět podrobné informace o aktivitách, deliverables, výstupech či indikátorech. 

Navíc je rovněž redukován počet požadovaných příloh (jako je např. dokumentace výstupů 

a deliverables dosažené v daném období). Finanční část reportu, včetně povinnosti poskytnutí všech 

nezbytných finančních příloh, však zůstává nezměněna. 

Kritérium relevance, které je vždy provedeno v první fázi hodnocení kvality projektů, lze považovat 

za užitečný a účinný nástroj k zajištění efektivity procesu podávání žádostí a jejich výběru. Projekty, 

které nedosáhnout určité úrovně kvality z hlediska prvních dvou bodů v rámci kritéria relevance (viz 

Obrázek 1 výše), budou zamítnuty a nebudou dále posuzovány na základě dalších kritérií. 

Počet nezpůsobilých žádostí programu Interreg Central Europe je obecně považovaný za indikátor 

úspěchu zavedených zjednodušení. Faktory, které přispěly k snížení míry nezpůsobilosti žádostí, 

jsou pravděpodobně především: 

• vyšší kapacita žadatelů 

• zjednodušení kritérií způsobilosti 

• zjednodušení procesu podávání žádostí (eliminace podmínek, které dříve vedly k nezpůsobilosti) 

• využití eMS, který upozorňuje na nekompletní sekce.  

Podíl všech způsobilých žádostí v současném programovém období tak dosahuje hodnot více jak 

90 %, oproti minulým 79,3 %.  
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Programová dokumentace 

Programová dokumentace Interregu CE je rozdělena do kategorií dle fáze projektu, především pak na 

dokumentaci pro žadatele a pro příjemce. Přehlednou formou najdeme na webových stránkách 

dokumentaci potřebnou pro podání žádostí, včetně následného uzavírání smluv a implementaci 

projektů. 

V rámci podávání žádostí si žadatelé stahují tzv. balíčky pro konkrétní výzvy. Balíčky obsahují 

především Příručku pro žadatele (Application manual) vč. příloh, dokument s vyhlášením výzvy a 

offline šablonu žádosti o podporu. Celý proces podání žádosti je zpracován kompletně elektronicky 

v eMS. Obsah Příručky pro žadatele závisí na konkrétní výzvě, jejichž charakter je relativně různorodý.  

Zatímco ve 3. kole rozsah tohoto dokumentu bez příloh dosáhl 138 stránek (navíc je dokument rozdělen 

na několik samostatných částí), ve 4. kole byla příručka značně zkrácena a zjednodušena do jediného 

krátkého dokumentu čítajícího 41 stránek. 

Příručka pro příjemce (Implementation Manual) je již totožná pro všechna kola výzev. Příručka 

poskytuje podrobný návod pro příjemce napříč celým životním cyklem projektu. V případě změn 

některých ustanoveních tohoto dokumentu je pak přiložen protokol změn (Change Log). Z rozhovorů 

se zástupci národních kontrolních orgánů v rámci poslední evaluace programu obecně vyplývá, že 

Příručku pro příjemce vnímají jako velmi komplexní, ale zároveň výstižný dokument. Sami národní 

kontroloři ho označují jako nejvíce pokročilý v porovnání s ostatními programy.2 

V souvislosti s programem Interreg CE by bylo vhodné vyzdvihnout i grafickou stánku dokumentace. 

Jednotlivé dokumenty jsou velice přehledné, kapitoly na sebe logicky navazují a provází žadatele či 

příjemce celým procesem krok za krokem. Barevně odlišený text a infoboxy pak upozorňují na místa 

s potenciálně vyšším rizikem pochybení či zdůrazňují některé důležité informace. Jednotná podoba 

dokumentů rovněž zvyšuje schopnost snadnější orientace.   

Na základě zpětné vazby od žadatelů/příjemců programu je spokojenost s poskytnutými 

informacemi a podporou velice vysoká. V rámci průzkumu mezi příjemci z roku 2018 jich 

více jak 80 % procent hodnotilo podobu dokumentace s pokyny jako výbornou nebo 

dobrou. Zároveň však někteří žadatelé pravidelně podotýkají, že by preferovali kratší a více 

zjednodušenou podobu dokumentace.3 

 

  

                                            
2 Operation Evaluation of the Interreg Central Europe Programme (srpen 2019), str. 45-46 
3 Tamtéž, str. 50 

Evaluace konstatuje, že nastavení programu pravděpodobně sníží riziko finančních chyb 

a zrušení závazku, a to díky jasným postupům, které umožňují včasné odhalení chyb již 

na úrovni projektu pomocí kontroly vedoucího partnera a důkladného ověření v každém 

kroku, ale také díky zavedení mnoha zjednodušujících opatření (eMS, harmonizace 

rozpočtových linií).   

Jedním z aspektů považovaných za potenciálně zvyšující riziko chyb je nedostatečná harmonizace 

finanční kontroly, zejména kontroly první úrovně (národními kontrolory). 

Mimo dříve zmíněné podpory žadatelů, program podporuje rovněž příjemce. Kromě rozsáhlého 

popisu procesů a postupů v Implementační manuálu, factsheetů, jsou také organizována různá ad-

hoc školení a webináře na reporting, kontrolu či audit, na roční bázi jsou pořádána školení pro vedoucí 

partnery na tématiku implementace projektu.  
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 Interreg Estonsko – Lotyšsko 

Program je jedním z mnoha Interreg programů v Evropě, navazuje na období 2007-2013 a jeho cílem 
je podpora růstu Estonska a Lotyšska pomocí přeshraniční spolupráce. Hlavní oblasti podpory zahrnují 
podporu podniků, životního prostředí, přístavů a trhu práce. 

Hlavní oblasti pro inspiraci z fungování tohoto programu jsou následující: 

• Angličtina jako pracovní jazyk programu 

• Koordinace partnerů díky projektovému a finančnímu manažerovi projektů 

• Podpora přeshraniční spolupráce partnerů na začátku implementace projektů 

• Změny v položkách rozpočtu do 10 % bez nutnosti schválení a změny názvu partnera bez nutnosti 
schvalování. 

Angličtina jako pracovní jazyk programu  

 Pro komunikaci a tvorbu hlavních dokumentů, tj. žádosti a zprávy, je využívána 

angličtina. Konzultace probíhají ve všech jazycích.  

Oficiální dokumentace je jen v jednom jazyce a srozumitelná pro všechny zúčastněné 

strany, bez nutnosti překladů do druhého jazyka.  

Funkce projektového a finančního manažera 

 Hlavní partner má povinnost zaměstnat projektového a finančního manažera. 

Projektový manažer zajišťuje koordinaci aktivit a má být hnací silou v partnerství, 

mobilizuje partnery a zajišťuje efektivní komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Finanční 

manažer je odpovědný za účetnictví, finanční reporting a zajišťuje efektivní finanční 

management (obě funkce může vykonávat jedna osoba). 

Vzhledem k povinnosti této funkce je vyšší pravděpodobnost, že management projektů 

bude prováděn efektivně a profesionálně a zvyšuje se šance úspěšnosti jednotlivých 

projektů a potažmo celého programu.  

Podpora přeshraniční spolupráce partnerů 

 Příjemcům je v programové dokumentaci přímo doporučena organizace team-

buildingových aktivit pro všechny partnery na začátku implementace projektu. Lepší 

poznání jednotlivých členů týmu pomůže dle dokumentace především na začátku 

„prolomit ledy“ a podpoří důvěry napříč partnery. Náklady na tyto aktivity jsou v rámci 

projektu způsobilé.  

Princip partnerství je hlavním znakem přeshraničních programů, proto jeho podpora 

nejen významně přispívá k cíli programu, ale zároveň zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšného dokončení projektů. 

Změny v projektu bez nutnosti schválení 

 V programu platí pravidlo 10% flexibility rozpočtu. Příjemci mohou až o 10 % přečerpat 

položky rozpočtu, aniž by museli žádat administrátory o schválení změny. Přečerpání 

položek je možné pouze za zachování celkové částky rozpočtu.  

Příjemce, kterému se změní název, tuto změnu oficiálně pouze oznamuje dopisem na 

Společný sekretariát. Není nutné tyto změny schvalovat. 

Flexibilita u změn během implementace projektů, které nemají významný vliv na jeho 

průběh a jsou spíše formalitou, snižuje administrativní náročnost pro příjemce. Ti se tak 

mohou více soustředit na samotný průběh projektů. 
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 Interreg Polsko-Slovensko  

Program Interreg Polsko-Slovensko je podobný programu Česko-Polsko. Vzhledem k nastavení česko-

polského fondu mikroprojektů je níže popsán především systém financování mikroprojektů.  

Fond mikroprojektů tvoří 12 % rozpočtu celého programu Polsko – Slovensko. Možná výše financování 

mikroprojektů je významně vyšší, oproti česko-polskému programu, a to v rozmezí 2,000 EUR – 

100,000 EUR pro společné mikroprojekty. Délka mikroprojektů by neměla přesáhnout 12 měsíců 

(výjimky až 18 měsíců). Většina prostředků fondu je alokována v rámci prioritní osy 1 (90 %, Rozvoj 

kulturního a přírodního dědictví pohraničí), zbytek v ose 3 (Rozvoj vzdělávání). Na slovenské straně 

mají administraci na starost Vyšší územní celky, v Polsku euroregiony. 

Financování mikroprojektů 

Reporting a způsob financování je v programu více uzpůsoben mikroprojektům (oproti česko-polskému 

programu). 

 Interreg PL-SK využívá pro reportování osobních a administrativních nákladů 

mikroprojektů zjednodušené vykazování. Personální náklady jsou financovány 20 % 

částí celkových nákladů na mikroprojekt (bez personálních nákladů). Administrativní 

náklady jsou financovány 15 % z personálních nákladů. Náročnost vykazování je tak 

pro mikropříjemce nižší a mohou se tak lépe soustředit na samotnou realizaci projektů. 

Příjemci reportují svůj postup v projektu v rámci Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu. Ty podávají 

vždy po ukončení monitorovacího období, které je v případě mikroprojektů čtvrtletní. Mikroprojekty 

jsou tak průběžně financovány a nevzniká takový tlak na finanční toky v organizaci. 

Po ověření dokumentace předložené mikropříjemcem a přepočítání výdajů dle směnných kurzů, se 

příjemcům proplácí 50 % z požadované sumy (v případě, že je správce má k dispozici). Zbývající 

prostředky jsou mikropříjemcům zaslány poté, co správce obdrží prostředky od Řídicího orgánu.  

Na základě vyjádření zástupce správce mikroprojektů je teoreticky princip nastaven 

správně.  

Bohužel ale naráží na další pravidla a složité procesy v nastavení programu Interreg a 

v reálu příjemci na finanční prostředky stejně čekají dlouho a způsobuje jim to 

problémy.  

Je proto nutné vzít v potaz, že nastavení konkrétních pravidel, která 

žadatelům/příjemcům/administrátorům mají za cíl pomoci a zvýšit efektivitu procesů apod., 

musí být podpořeno s nastavením celého programu.  

 Dále si mohou mikropříjemci, kterým by i čtvrtletní vyplácení prostředků způsobilo potíže 

s finančními toky v organizaci, zažádat o vydání zálohy financování. Žádost lze podat 

po minimálně třech měsících realizace mikroprojektu. O předfinancování žádá příjemce 

správce fondu mikroprojektů, který kladně rozhodne v případě, že má finance 

k dispozici.  

Dle vyjádření hlavního partnera správce je ale tento krok funkční pouze v teoretické 

rovině. Ze slovenských mikropříjemců zálohu nikdo v tomto období nevyužil, a to kvůli 

vysoké administrativní náročnosti žádosti o zálohu a celého následujících procesu,  

i z pohledu administrátorů.  

Systém možného předfinancování mikroprojektů, krátkých monitorovacích období pro vyplácení 

prostředků a zrychlená refundace 50 % nákladů z žádosti o platbu významně snižují náročnost na 

finanční toky, která je významná především u malých subjektů. Tato opatření zvyšují šance na 

naplnění cílů fondu mikroprojektů.  
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 Interreg Maďarsko-Chorvatsko  

Součástí programu Interreg Maďarsko-Chorvatsko je i speciální schéma „B-Light“, jež představuje 16 % 

alokace programu.
4
 Zapojuje malé a střední podniky (SMEs) do programu ve zjednodušeném 

fungování. Má tedy podobnou funkci jako fond mikroprojektů v česko-polském programu, ale 

s odlišnými podmínkami. Ty jsou v některých případech více přizpůsobeny příjemcům a můžou sloužit 

jako inspirace pro česko-polský program. Program je v období 2014-2020 nový a procesy jsou 

v průběhu programového období upravovány dle zkušeností a podnětů pro vylepšení.  

Pro inspiraci z nastavení B-light fondu je níže krátce popsán proces podání žádostí a reportingu. 

Inspiraci může program poskytnout v následujících oblastech: 

• Pracovní jazyk programu je angličtina 

• Externí experti pomáhají žadatelům s přípravou žádostí o podporu i během reportování aktivit 

• Monitorovací období je čtyři měsíce, aby příjemcům finanční toky nezpůsobovaly obtíže. 

B-light fond je zajišťován jedním, hlavním příjemcem – HAMAG BICRO, Chorvatská agentura pro malé 

podniky, inovace a investice. Hlavní příjemce, podobně jako v rámci česko-polského programu 

euroregiony, administruje fungování fondu. Po boku hlavního příjemce, HAMAG BICRO, fungují i lokální 

rozvojové agentury a regionální experti, kteří jsou v kontaktu s konkrétními SMEs.  

Projekty, které z fondu mohou být financovány, mohou trvat 6-18 měsíců a mohou získat financování 

ve výši 40-180 tis. EUR. Způsobilými žadateli jsou malé a střední podniky regionů Chorvatska 

a Maďarska (z regionu definovaného přeshraničním programem). Projektu se musí účastnit vždy 

minimálně dva podniky, každý z jiné strany hranic. Cílem fondu je přeshraniční spolupráce SMEs na 

vývoji společných technologií, služeb nebo produktů za účelem vytvoření nové dodavatelské sítě a trhu. 

Angličtina jako pracovní jazyk 

 Pro komunikaci a tvorbu hlavních dokumentů, tj. žádosti a zprávy, je využívána 

angličtina. Konzultace probíhají ve všech jazycích. 

Oficiální dokumentace je jen v jednom jazyce a srozumitelná pro všechny zúčastněné 

strany, bez nutnosti překladů do druhého jazyka. 

Angličtina v žádostech, a i v celém nastavení programu není problematická. 

Vzhledem k rozdílnosti jazyků (chorvatština a maďarština) bylo nutné zvolit jiný jazyk 

jako společný. Malá část příjemců musí využívat překladatele, ale většina z příjemců 

s jazykem nemá žádný problém. Na základě vyjádření zástupce hlavního příjemce je 

jediný, společný jazyk velkým zjednodušením a úsporou času.  

Žádosti o podporu 

 Potenciální zájemci o podporu z fondu nejdříve podávají tzv. „light concept“ – krátké 

shrnutí cílů a aktivit plánovaného projektu. Koncept obsahuje pouze čtyři otázky 

k projektu a velmi hrubý návrh rozpočtu.  

Na základě kladného hodnocení konceptu pak žadatelé pracují na svých žádostech 

a předloží rozsáhlejší žádost o podporu. Žádost zahrnuje standardní otázky ohledně 

partnerů, popisu projektu, aktivit, indikátorů a rozpočtu.  

Dle zástupce hlavního příjemce je dvoustupňové podávání žádostí příliš komplikované a 

zdlouhavé a doporučil by fázi zkrátit do jedné.  

Podpora expertů při sestavování žádosti o podporu 

                                            
4
 Tj. Skoro 10 mil. EUR.  
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 Po posouzení konceptů žadatelé podávají plnou žádost o podporu. Žadatelům, 

kterým byl schválen koncept a začnou připravovat žádost o podporu, jsou 

k dispozici regionální, externí experti. Ti jsou přiřazeni k jednotlivým vybraným 

projektům a poskytují odborné konzultaci při přípravě projektů a žádosti.
5
   

Experti jsou dle zástupce hlavního příjemce složitě vybíráni, tzn. jejich využívání je 

náročné, vzhledem k nutnosti vypisovat veřejné zakázky. Dle vyjádření hlavního příjemce 

je ale jejich role významná. Možným řešením by bylo využívat experty přímo žadateli. 

Žadatelé by náklady pak mohli nárokovat v projektu jako způsobilé. 

Monitoring projektů 

 

Projekty v rámci fondu B-light mají, oproti standardním projektům programu, kratší 

monitorovací období – čtyři měsíce.  

Krátké monitorovací období bylo ve fondu nastaveno právě kvůli SMEs, pro které by 

pomalá refundace výdajů na projekt mohla způsobit finanční obtíže. Externí experti 

projektům poskytují konzultace a pomoc i při reportování aktivit a výdajů. 

I přes krátké monitorovací období někteří z příjemců žádají o půjčky, aby mohli své 

aktivity financovat. Čtyřměsíční období je však dle hlavního příjemce zvoleno vhodně.  

 

  

                                            
5
 Honorář expertů za asistenci při přípravě žádosti je financován hlavním příjemcem, HAMAG-BICRO, cca 

5,000 EUR za partnera. 
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