
Výroční informační akce 2019 – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Regensburg, 7. listopadu 2019 

 

Akci zahájili Matthias Herderich (vedoucí řídícího orgánu Programu Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020, Bavorské 

státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje  a energetiky), Axel Bartelt (vládní prezident 

Horní Falce), Jiří Horáček (vedoucí Národního orgánu Programu Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020, Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR) a Jan Kreuter (politický a obchodní konzul Generálního konzulátu ČR v Mnichově). 

Všichni vyjádřili velký zájem a podporu spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem. Pan Kreuter 

mimo jiné zmínil hlavní oblasti, na které bude kladen důraz při spolupráci: dopraví propojení, podpora 

„chytrých“ technologií a podpora venkova, ale samozřejmě i vzdělávání a ochrana životního prostředí. 

Julian Dieler (zástupce řídícího orgánu Programu Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020, Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky) informoval o aktuálním stavu Programu a stavu 

vyjednávání k novému programovému období 2021-2027. V Prioritě 3 (Investice do dovedností a 

vzdělávání), do které jsme (Lékařská fakulta v Plzni) spolu s Universitou Regensburg podávali projekt 

Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty, zbývá k vyčerpání 3,4 mil. Eur, což je pro nás 

příznivá zpráva. Pro nové programové období se plánuje rozpočet EFRR 200,62 mld eur, což je jen o 

7,5% méně než pro stávajících programové období. Pro program Interreg bude alokace 9,45 mld eur. 

Dále se chystá několik novinek, např. specifikace politických cílů místo tematických, a ty budou jako 

dosud zpřesněny specifickými cíli. Obsah cílů však zůstává hodně podobný. Míra spolufinancování má 

být 70% na programové úrovni. Bude několik zjednodušení, např. u nákladových položek, výdajů mimo 

dotačních území a povinnosti podávání zpráv. První výzva k předložení projektů se plánuje na 

1.polovinu 2021. 

Dále proběhly prezentace (Thomas Bonn, národní koordinátor Bavorsko, Pavel Lukeš, národní 

koordinátor ČR)  týkající se propojení česko-bavorského programu s nadnárodními programy Interreg 

B (Europe, Central Europe, Donauprogramm, Mitteleuropa, Nordwesteuropa, Alpenraum). 

Nadnárodní programy mají svá specifika, např. nutnost větších konsorcií předkládání projektů na 

základě výzev či možnost žádat o více peněz. Tématicky se přeshraniční a nadnárodní programy 

potkávají v oblastech jako výzkum a inovace a životní prostředí, naopak oblast vzdělávání a 

institucionální spolupráce je zahrnuta pouze v programu přeshraniční spolupráce. U přeshraničních 

programů existuje možnost malých, people-to-people projektů. Byly prezentovány konkrétní 

nadnárodní projekty: EPICAH (Interreg Europe) (týká se přeshraniční ochrany přírodního a kulturního 

dědictví), a Sustree (Interreg Central Europe) (týká se uchovávání a udržitelné využívání diverzity lesů 

v době klimatických změn). Nakonec byly zmíněny chybějící přeshraniční veřejné služby v oblasti 

vzdělávání, kultury a turismu. 

V druhé části akce byly prezentovány konkrétní probíhající projekty spolupráce: Výzkum a ochrana 

rysa ostrovida, Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, Chceme být spolu – umění je 

cesta a Interdisciplinární bavorská studia Plzeň – Řezno. Poslední zmíněný projekt mě velice zaujal: 

českým partnerem je Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, a projekt se zabývá začleněním 

nového magisterského programu do výuky na Filozofické fakultě. Řešitelé úspěšně získali akreditaci a 

letos zahájili první ročník studia. Zkontaktovala jsem se s Dr. Andreou Königsmarkovou, řešitelkou 

projektu za ČR, která je ochotná nám poskytnout cenné rady co se týče přípravy studijního plánu, 

získávání akreditace apod. 

Zpracovala Marie Karlíková 


