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Úvod 

Přeshraniční spolupráce je jedna z forem rozvoje příhraničních regionů, která 

v posledních letech a desetiletích nabyla na významu a je jí věnována velká pozornost 

ze strany regionální politiky Evropské unie. Má za cíl, pomocí společných aktivit 

v pohraničí, podpořit spolupráci sousedících regionů a jejich aktérů v jednotlivých 

státech Evropské unie. Fungující spolupráce by mohla napomoci odbourávat fyzické a 

socioekonomické bariéry, které jsou často překážkou bránící v rozvoji regionů a do 

určité míry izolují jednotlivé státy. Podpora příhraničních regionů vede k jejich 

začlenění do společného evropského prostoru a je jednou z klíčových 

činností prohlubující proces evropské integrace (Škoda 2007). 

Tématem bakalářské práce je přeshraniční spolupráce na česko-bavorských 

hranicích, zaměřena na projekty vzniklé v Plzeňském kraji a v jednom z vládních 

obvodů Svobodného státu Bavorska – Oberpfalz (česky Horní Falc). Sousedící regiony 

spojuje dlouholetá přeshraniční spolupráce, která byla zahájena počátkem 90. let a dále 

výrazně rozvíjena po vstupu České republiky do Evropské unie díky přeshraničním 

programům. Prvním společným programem se stala Iniciativa Interreg IIIA: Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko v letech 2004-2006. Na program Inrerreg IIIA 

navázal Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 2007–2013. V současné době je spolupráce rozvíjena dalším programem 

přeshraniční spolupráce nazvaným Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 

2014-2020.  

Práce je zaměřena na Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko, který zahrnoval podstatně více projektů než předchozí 

program Interreg IIIA, zároveň od jeho ukončení uběhlo několik let, které by měly být 

dostačující ke zhodnocení výsledků. Práce vychází z tzv. „velkých“ projektů, které jsou 

vymezeny celkovými náklady přesahujícími částku 25 tisíc Eur. 

Podíl na rozvoji pohraničí mají také euroregiony, které spravují projekty 

s maximální částkou do 25 tisíc Eur. V zájmovém území se nacházejí euroregiony 

Egrensis a Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn-Mühlviertel. Jejich cílem je 

realizovat zejména neinvestiční projekty, které se v první řadě zaměřují na prohlubování 

kontaktů přímo mezi obyvateli („people-to-people“) v příhraničních regionech. Od 
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velkých projektů se liší organizační strukturou a způsobem financování, proto do této 

práce zahrnuty nebyly. 
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1 Cíle práce a metodiky 

1.1  Cíle 

Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem přeshraniční spolupráce v 

česko-bavorském pohraničí a jejím významem pro rozvoj regionu. Blíže se zabývá 

vyhodnocením zrealizovaných projektů v příhraničních regionech Plzeňský kraje a 

Oberpfalz v programovém období 2007-2013 v rámci operačního programu Cíl 3 Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko. Cílem je podle vybraných kritérií věcně, časově a 

územně roztřídit projekty uskutečněné v zájmových územích, následně je mezi sebou 

porovnat a vyhodnotit. Dalším cílem je zjistit, zda navázaná přeshraniční spolupráce 

pokračuje tvorbou nových projektů v navazujícím programovém období 2014-2020. 

Zároveň je cílem práce provézt analýzu vybraných projektů a zhodnotit jejich dopad ve 

oblasti působení. Na základě těchto cílů byly stanoveny hypotézy, které byly při 

zkoumání ověřovány. 

 

1. Zájem o prohlubování přeshraničních vztahů, vyjádřený množstvím 

zrealizovaných projektů, je větší v blízkosti hranic a na území Oberpfalz. 

 

2. Partneři zrealizovaných projektů mají snahu o prohlubování přeshraniční 

spolupráce tvorbou navazujících projektů v novém programovém období. 

 

1.2 Metodika 

Pro zpracování bakalářské práce bylo nutné seznámit se s tématikou přeshraniční 

spolupráce. Na základě odborné literatury byla sepsána teoretická část zabývající se 

pohraničím a příhraničními regiony, vývojem a nástroji přeshraniční spolupráce v České 

republice a v Evropě. S využitím online dokumentů byl představen a popsán Program 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. 

V praktické části byl využit jak sběr primárních, tak sekundárních dat. Primární 

data uvádějící konkrétní informace o jednotlivých projektech byla získána z dokumentů 

poskytnutými panem Janem Přibáněm z Krajského úřadu v Plzni, Odboru fondů a 
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programů EU. Další informace byly získány komunikací s kompetentními zástupci 

Krajského úřadu v Plzni a s některými zástupci subjektů zrealizovaných projektů. 

Sekundární data byla získána převážně z dokumentů obsahující informace o operačním 

programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

2007-2013, která jsou dostupná na internetových stánkách Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. 

Získaná data byla nejprve typologicky roztříděna a následně vyobrazena ve 

zhotovených tabulkách, grafech a mapových výstupech. Tyto výstupy ilustrují rozložení 

realizovaných projektů, jejich tematické zaměření a finanční náročnost. Mapové 

výstupy byly vytvořeny za pomoci dat ArcČR 500 a polygonových vrstev získaných 

z internetového zdroje Eurostat. Dále byla využita komparativní a vývojová analýza. 

Komparativní analýza byla důležitá pro srovnání přeshraničních aktitivt v regionech a 

pro porovnání jednotlivých vzniklých projektů. Vývojová analýza byla užita pro 

vyhodnocení projektů schvalovaných v průběhu celého programového období a pro 

zhodnocení spolupráce mezi přeshraničními partnery během programového období. 

V poslední části práce bylo analyzováno pět vybraných projektů zaměřených na různé 

tematické oblasti programu. Pro vyhodnocení dat byla využita metoda slovního popisu.  

Na konec byla provedena syntéza pro sjednocení dílčích poznatků, která byla 

interpretována v závěru práce. 
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2 Rozbor literatury 

Bakalářská práce byla zpracována s využitím odborné literatury, strategických a 

koncepčních dokumentů. V práci bylo kromě tištěných zdrojů čerpáno i z českých a 

německých internetových stánek. Nejvyužívanější zdroje literatury v práci pro mne 

byly: 

České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? (Jeřábek a kol. 2004) 

Zmíněná kniha se zabývá českým pohraničím a jeho specifiky, kterými se 

odlišuje od vnitrozemí. Pojednává o vývoji českého pohraničí po rozpadu 

Československa a při počátcích budování evropské integrace. Publikace pro mne byla 

základem při zpracování teoretického východiska práce a při definování některých 

pojmů. Mimo jiné představovala zdroje informací o počátečním vývoji přeshraniční 

spolupráce. 

 Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenzeauf die natürlichen und die 

sozioökonomischen Systeme (Dokoupil, Kopp a kol. 2001)  

Kniha popisuje, jak se vliv hraničního efektu promítl na přírodní a 

socioekonomický vývoj v česko-bavorském pohraničí, které se rozkládá na hranicích 

bývalého východního a západního bloku. Publikace mi byla zdrojem informací o 

odlišných aspektech působících v oblastech česko-bavorského pohraničí. 

Výzkum českého pohraničí: vybraná aktuální témata (Jeřábek 2015)  

Na vzniku sborníku se podílelo několik autorů, kteří uvádí informace o 

počátcích a vývoji přshraniční spolupráce v českém pohraničí. Konkrétněji informuje o 

česko-německém partnerství a o aspektech ovlivňujících česko-bavorské a česko-saské 

pohraničí. Tyto informace mi pomohly při popisu vývoje programů přeshraniční 

spolupráce, které byly v České republice a Bavorsku realizovány. 

Euroregion Šumava (Dokoupil a kol. 2012) 

Kniha zpracovává téma euroregionu Šumava rozkládajícího se na hranicích 

České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Horního Rakouska. Zabývá se 

přeshraniční spoluprací a problematikou hranic a pohraničí. Pozornost je blíže věnována 

geografické analýze euroregionu a projektům, které vznikly v rámci programu 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko 2007-2013. Obsažené 
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informace mi byly nápomocny při zpracování kapitoly zabývající se významem a 

činnostmi euroregionu na českých hranicích. 

Publikace Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. (Wokoun 

2003) a Regionální politika EU a podpora přeshraniční spolupráce (Branda 2014) 

přibližují téma Regionální politiky EU a jejích nástrojů podpory. Uvedené zdroje mi 

pomohly formulovat význam regionální politiky Evropské unie a vývoj programů 

přeshraniční spolupráce. 

Jak získat finanční zdroje Evropské unie (Vilamová 2004) je kniha informující o 

tématu Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a možnosti čerpání ze zdrojů, 

které poskytují fondy EU. V publikaci je uvedeno, jakým způsobem žádat o podporu a 

pro jaké subjekty je tato pomoc vhodná. Její obsah jsem využila při formulaci způsobu 

využití Evropských fondů pro regionální rozvoj, který je zdrojem financování projektů 

přeshraniční spolupráce.  

Příručka Praktický průvodce pro přeshraniční spolupráci (Gabbe 2000) se 

zabývá vývojem přeshraniční spolupráce v Evropské unii a strukturami podporující její 

rozvoj. Dále podává informace o oblastech a aktivitách, na které je v rámci přeshraniční 

spolupráce zaměřena působnost. Tato publikace byla důležitá pro definování podmínek 

a základních předpokladů pro rozvoj přeshraniční spolupráce. 

Kromě knižních zdrojů jsou důležité i publikace dostupné online na stránkách 

Krajského úřadu Plzeňského kraje a na stránkách Regierung der Oberpfalz (Vlády 

Horního Falcka), které informují o Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Jedná se o programový dokument Cíl 3 

– program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-

2013 (2007) a o Závěrečnou zprávu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (2017), které byly zdrojem informací o 

tématickém zaměření a strategiích programu přeshraniční spolupráce. Dokumenty mi 

pomohly zpracovat informace týkající se základních cílů a priorit programu a zároveň 

definovat podmínky, které bylo nutné splnit k možnosti využívání dotací. 
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3 Teoretická část 

3.1 Pohraničí a příhraniční regiony 

S tématem přeshraniční spolupráce je neodmyslitelně spjat pojem pohraničí či 

příhraničí, převážně je tento termín chápán jako synonymum (Jeřábek 2004). 

Příhraniční území se formuje podél každé státní hranice a je na něm patrný vliv hranice 

(Dokoupil 2012). Často využívaným pojetím hranice v geografii je pojetí ve smyslu 

vymezení státního území. Státní hranice je definována jako „smluvně stanovená linie na 

mapách a v terénu, která odděluje území jednoho suverénního státu od území jiného 

suverénního státu nebo od oblasti nepodléhající suverénní moci žádného státu“ (Jeřábek 

2004, s. 47). 

Každé pohraničí je specifickým územím a na jeho vymezení dodnes neexistují 

žádná jednotící kritéria, proto se v literatuře můžeme setkat s mnoha odlišnými pohledy, 

jak definovat tento fenomén.  Každá vědní disciplína považuje za podstatná jiná kritéria, 

podle kterých se řídí.  

Lze jej v první řadě vymezit jako území nacházející se v bezprostředním 

sousedství mezinárodních hranic. V České republice se příhraniční prostor často 

definuje na základě administrativního vymezení jako soubor okresů ležících při 

hranicích státu. Toto vymezení je často uplatňováno v geografických, politických i 

ekonomických vědách. Vzhledem k tématu práce se hodí zmínit vymezení, které je 

požadováno Evropskou unií (dále jen EU) pro možnost využití financí z podpůrných 

fondů k rozvoji pohraničí. EU definuje příhraniční území jako oblast s více než 1. 

milionem obyvatel (Jeřábek 2004).  

Podle Kastnera (1996, s. 10) lze pohraničí charakterizovat jako „prostor při 

hranici dvou státních celků, případně mocenských bloků, místo konfliktů nebo 

spolupráce. Často jde o území znevýhodněné geograficky i ekonomicky. Pohraniční 

oblasti jsou místy stýkání různých etnik, jazyků a kultur. Jsou prostorem, kde končí 

platnost jednoho právního řádu a jednoho správního systému.“ Existuje další celá řada 

vymezení pojmu, např. podle historického, kulturního, etnického nebo fyzicko-

geografického ohraničení.  
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V pohraničních oblastech dochází vlivem hranic k vytváření „zóny tlaku“. 

Působením této zóny tlaku lze vyjádřit hraniční efekt, který je důležitý k pochopení 

problematiky příhraničních regionů. Charakter a síla hraničního efektu se odvíjí 

převážně od typu hranic, od jejich funkce a od charakteru sousedních regionů. 

S rozvojem přeshraniční spolupráce se výrazně zvýšil význam efektu propustnosti 

hranic, který může mít pozitivní i negativní vliv na příhraniční region a na základě 

něhož můžeme určit míru otevřenosti/uzavřenosti hranic. Uzavřeností příhraničního 

regionu se zesiluje bariérový hraniční efekt, který způsobuje jednostrannou orientaci 

příhraničního prostoru do vnitrozemí – posiluje tak periferní efekt. Pokud je příhraniční 

region otevřený, periferní efekt je oslaben a dochází k rozvoji vztahů přes hranice 

(Jeřábek 2004). U České republiky byl z hlediska propustnosti hranic klíčový vstup do 

EU v roce 2004 a následně vstup do Schengenského prostoru v roce 2007 (Branda 

2014). 

Jednotlivé příhraniční regiony se od sebe značně odlišují, většinu regionů však 

vcelku spojují charakteristické znaky jako např. periferní poloha od příslušného 

rozhodovacího centra, nekvalitní dopravní infrastruktura, nižší hustota zalidnění než je 

průměr státu, vyšší míra nezaměstnanosti než je průměr státu, mnoho obyvatel 

v poproduktivním věku, mladší obyvatelstvo stěhující se pryč, rozdíly mezi obyvateli 

v pohraničí (jazykové, náboženské, kulturní), předsudky a nedůvěra vůči sousedům. 

Všechny tyto aspekty mohou vézt k jejich znevýhodnění a k nedostatečnému rozvoji 

(Waack 2012). 

 

3.2 Přeshraniční spolupráce 

Základním dokumentem definující podmínky přeshraniční spolupráce je 

Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími 

nebo orgány, z roku 1981, také známá jako Madridská konvence. Dle této konvence je 

přeshraniční spolupráce formulována jako: „souhrn všech administrativních, 

technických, ekonomických, sociálních a kulturních opatření, směřujících k upevnění a 

rozvíjení sousedských vztahů mezi oblastmi po obou stranách hranice, obdobně jako k 

uzavření smluv k řešení problémů, které v těchto regionech existují, resp. mohou 

vzniknout“ (Jeřábek 2004, s. 78). 
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Dlouhou dobu se problematikou příhraničních regionů zabývaly jednotlivé státy 

samostatně. Až se vznikem Asociace evropských hraničních regionů v roce 1971 

(AEBR/někdy také AGEG) se přeshraniční spolupráce začala prosazovat jako společné 

evropské téma. V počátcích vývoje regionální politiky EU byla rozhodovací funkce 

často v rukou EU, postupem času se kompetence začala přesouvat na hierarchicky nižší 

úroveň – na úroveň regionů a tím mělo být docíleno větší efektivity rozvoje. AEBR 

stanovila jako základní předpoklady úspěšné přeshraniční spolupráce: 

• partnerství a subsidiaritu 

• společný rozvojový program 

• společné struktury  

• vlastní finanční zdroje  

Splněním těchto principů by mělo dojít k vytvoření rovnoprávných podmínek 

bez ohledu na velikost regionů nebo počet obyvatel. Podle asociace by spolupráce 

neměla být vedena nezávisle na národní úrovni, ale měla by od začátku představovat 

společnou činnost. Přeshraniční regiony by tedy měly od začátku své spolupráce 

pracovat na programech společně. Dále by neměla být přeshraniční spolupráce jen 

prostředkem k využití vnějších finančních zdrojů, které jsou k dispozici (Gabbe 2000). 

 

3.2.1 Vývoj přeshraniční spolupráce v EU 

Po konci 2. světové války došlo k politickému rozdělení střední Evropy, které 

znamenalo několik desetiletí trvající izolaci východní a západní části. Zatímco východní 

Evropa byla pod sovětskou nadvládou, jež kladla důraz jen na mezistátní spolupráci, 

v západní Evropě docházelo k prvním impulsům rozvoje přeshraniční spolupráce (Zich 

1999). Mnoho států si začalo uvědomovat negativního vlivu státních hranic na své 

příhraniční regiony, a proto od 50. let začaly vznikat první zárodky přeshraničních 

vztahových sítí. Tímto způsobem započal proces sjednocení západní Evropy, kterým 

mělo být dosaženo trvalého míru mezi západoevropskými státy a zlepšení životní 

úrovně jejich obyvatel. Prvním krokem, který přispěl k odstranění hraniční bariéry a 

napomohl rozvoji příhraničních periferií, bylo budování příhraničních struktur – 

euroregionů (Jeřábek 2004).  
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Pozornost byla soustředěna na oblasti u státních hranic, protože měly kvůli své 

periferní poloze často odlišný vývoj než oblasti uvnitř státu. První přeshraniční 

strukturou se stal v roce 1958 euroregion EUREGIO, který vznik na hranicích Německa 

a Nizozemska (Branda 2014). Dále v roce 1971 založilo deset hraničních regionů 

Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR), což bylo další významnou událostí 

podílející se na budování evropské integrace. Tato organizace spolupracovala s Radou 

Evropy, Evropským parlamentem, Evropskou komisí a s národními vládami a výrazně 

se podílela na rozvoji všech evropských hranic (Gabbe 2000). Asociace má v dnešní 

době několik desítek členů a realizovala nebo se podílela na realizaci mnoha programů 

zaměřených na přeshraniční spolupráci (AEBR 2013). 

K výraznému rozvoji došlo koncem 80. let a počátkem 90. let. Po pádu „železné 

opony“ v roce 1989 bylo umožněno podílet se na přeshraniční spolupráci i zemím 

střední a východní Evropy, jejichž příhraniční regiony byly dlouhou dobu od regionů 

západní Evropy izolovány. Dalším posunem v rozvoji byl v roce 1990 vznik programu 

Interreg. Tento nástroj přeshraniční spolupráce se na začátku svého působení soustředil 

na pomoc příhraničním oblastem mezi státy Evropské unie, následně byla spolupráce 

rozšířena i na regiony mimo EU. Na tento program v průběhu let navázaly další 

programy přeshraniční spolupráce.  

Dlouholetá izolace států bývalého východního bloku s sebou nesla rozdíly např. 

v hospodářském vývoji, který měl být zmírněn dalším nástrojem na podporu 

přeshraniční spolupráce nazvaným Phare CBC. Tento program byl určen zemím 

kandidujícím do EU a sloužil jako předvstupní program.  

V Evropě vzniklo v 90. letech mnoho dalších programů rozvíjející přeshraniční 

spolupráci. Byly to např. programy Tacis CBC, MEDA, CARDS nebo AEBR LACE. 

Tyto programy existují dodnes a jsou zaměřeny na státy nepatřící do EU (Gabbe 2000). 

 

3.2.2 Vývoj přeshraniční spolupráce v České republice 

V České republice se začala přeshraniční spolupráce rozvíjet v 90. letech 20. 

století díky politickým změnám, které se ve střední Evropě udály. Hranice mezi 

východem a západem představovala politickou, ideologickou i fyzickou bariéru až do 

konce roku 1989, kdy došlo k pádu „železné opony“ (Dokoupil 2011). Jedním z prvních 
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záměrů přeshraniční spolupráce bylo zvýšit prostupnost hranic otevřením hraničních 

přechodů a odbourat tak komunikační deficit způsobený dlouholetou izolací. 

Významnou finanční podporou pro rozvoj spolupráce byla podpora poskytnuta EU, 

především formou programu Phare CBC, ze kterého mohla ČR čerpat před vstupem do 

EU. Tento program podpořil v letech 1995-1999 investiční projekty v česko-německém 

a česko-polském pohraničí. V roce 1999 byla spolupráce rozšířena i na oblasti česko-

polského a česko-slovenského pohraničí (Jeřábek 2015). Od počátku 90. let se také 

začaly tvořit podél českých hranic euroregiony (Branda 2014). Prvním založeným 

euroregionem se na území ČR stal v roce 1991 euroregion Nisa podél hranic s Polskem 

a bývalým východním Německem. V současné době existuje na území ČR 13 

euroregionů (BusinessInfo.cz 2003). Po vstupu ČR do EU v roce 2004 začala být 

finanční podpora poskytována prostřednictvím programu Interreg IIIA a dalších na ni 

navazujících programů. Postupem let se změnil i obsah podpory, dříve projekty 

zaměřené zejména na obnovu infrastrukturní sítě byly nahrazovány projekty v oblasti 

vzdělání, cestovního ruchu, životního prostředí nebo výzkumu (Jeřábek 2015).   

 

3.2.3 Role euroregionů 

Euroregion můžeme chápat jako geograficky vymezené území, kde se 

uskutečňuje spolupráce dvou příhraničních regionů nebo jako instituci, jejímž cílem je 

rozvíjet přeshraniční spolupráci (Branda 2014). Pokud se budeme dále zabývat 

euroregionem jako institucí, můžeme jej označit jako zastřešení pro kooperaci obcí 

v příhraničních oblastech. Jejich hlavním cílem je sociální a hospodářský rozvoj 

(Waack 2012). Spolupráce je zaměřena na prohlubování vztahů přímo mezi obyvateli 

na projektech typu „people-to-people“. Jedná se zejména o neinvestiční projekty 

v oblasti vzdělání, kultury, sportu, cestovního ruchu (Dokoupil 2012).  

Euroregiony jsou podporovány z fondů EU, přičemž celkové náklady jednoho 

projektu nesmí převýšit částku 25 tisíc Eur. Jednou z důležitých činností euroregionů je 

administrace a správa prostředků Dispozičního fondu v rámci programů přeshraniční 

spolupráce. Během předvstupního programu Phare CBC byly projekty realizovány tzv. 

Společným fondem malých projektů. Podobně tomu bylo u programu Interreg IIIA, 

pouze došlo k používání označení Dispoziční fond (pro česko-bavorské pohraničí a 
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česko-rakouské pohraničí), Fond malých projektů (pro česko-saské pohraničí) a Fond 

mikroprojektů (pro česko-polské a česko-slovenské pohraničí) (Branda 2014). 

 

3.3 Přeshranční spolupráce v rámci regionální politiky EU 

Rozvoj regionální politiky je úzce spjat s rozšiřováním EU a s procesem 

evropské integrace (Vilamová 2004). Mnoho faktorů ekonomického, sociálního, 

ekologického i politického významu zapříčinilo v první polovině 20. století 

nerovnoměrný rozvoj evropských regionů. Ekonomické i neekonomické rozdíly měly 

být vyrovnávány prostřednictvím regionální politiky, a tak mělo být docíleno posílení 

hospodářské i sociální soudržnosti. Obecně lze regionální politiku definovat jako 

„soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v 

socioekonomické úrovni jednotlivých regionů“ (Wokoun 2003, s. 12). V rámci 

regionální politiky můžeme rozlišovat ty, které jsou řízeny přímo EU a ty, jejichž 

koordinace připadá do určité míry i členským státům. Pro účely přeshraniční spolupráce 

je důležité zmínit „koordinovanou politiku“, kterou zahrnuje tzv. politika hospodářské a 

sociální soudržnosti (dále jen politika HSS). Můžeme se však setkat i s jiným 

označením, jako např. politika soudržnosti, kohezní politika či strukturální politika 

(Pělucha 2011).  

„Dle evropských nařízení má politika HSS za úkol podporovat harmonický a 

udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a 

zlepšování životního prostředí na území EU“ (Strukturální fondy 2012a). Na realizaci 

této politiky je vyhrazena velká část rozpočtu EU.  Způsob realizace se v průběhu její 

existence měnil, dnes je řízena jednotlivými státy EU prostřednictvím národních a 

regionálních operačních programů. Programy jsou realizovány v rámci programových 

období, ve kterých se snaží členské státy dosahovat vytyčených cílů a priorit. Česká 

republika se zatím podílela na spolupráci ve třech programových obdobích: 2004-2006, 

2007-2013 a 2014-2020 (Strukturální fondy 2012a). 

Pro účely zařazení regionů do určité hierarchické úrovně vytvořila EU společnou 

klasifikaci, tzv. Nomenklaturu územních statistických jednotek (NUTS). Jejím cílem 

bylo vytvořit jednotnou klasifikaci, která by umožňovala sestavování regionálních 
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statistik u členů EU. ČR je územní jednotkou NUTS I, která je dále tvořena nižšími 

jednotkami (Wokoun 2008). 

 

3.3.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Hlavní nástroj pro realizaci politiky HSS představují fondy EU, jejichž pomocí 

jsou přerozdělovány finanční prostředky. Za účelem vyrovnávání hospodářských a 

sociálních rozdílů regionů EU byla vytvořena skupina Strukturálních fondů, jejíž 

součástí je také Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) (Vilamová 2004). 

Projekty přeshraniční spolupráce jsou financovány z fondu ERDF a zaměřují se např. na 

podporu vzdělání, kulturních aktivit, rozvoj infrastruktury, ochranu životního prostředí, 

podporu konkurenceschopnosti podniků, zavádění nových technologií aj. Projekty 

mohou být investičního i neinvestičního charakteru (Kubeš 2014). 

Pro účely zejména neinvestičních projektů byl v rámci přeshraniční spolupráce 

zřízen Dispoziční fond. Tento nástroj finanční pomoci spravují euroregiony a jsou 

s jeho pomocí realizovány projekty s celkovými náklady max. 25 tisíc Eur. Dotace je 

opět poskytována ze zdrojů ERDF. Vhodnými žadateli jsou města, obce, spolky, nadace 

a další neziskové subjekty (Vilamová 2004).  

Finančními prostředky ERDF jsou podporovány víceleté operační programy na 

rozvoj příhraničních regionů. V České republice to byl předvstupní program Phare 

CBC, Interreg IIIA a programy Evropské územní spolupráce 2007-2013 a 2014-2020. 

Prostřednictvím těchto programů jsou pak financovány jednotlivé projekty (Vilamová 

2004). 

 

3.3.2 Programy přeshraniční spolupráce v České republice 

3.3.2.1 Phare CBC 

Program Phare vznikl v roce 1989 a byl zpočátku určen pouze Maďarsku a 

Polsku na pomoc překonávání politických a hospodářských rozdílů. Jeho název byl 

odvozen od těchto dvou států „Poland and Hungary Aid for Restructuring of the 

Economies“ (Jeřábek 2004).   
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V rámci programu fungoval samostatně přeshraniční program Phare CBC 

(Cross-Border Cooperation), který byl určen příhraničním regionům nečlenských státu 

EU jako pomoc při překonávání problémů v rozvoji. Podpora nejprve zahrnovala jen 

regiony sousedící se státy v EU, proto byl program v ČR zahájen nejprve jen na česko-

německých a česko-rakouských hranicích. Později byl rozšířen i o příhraniční oblasti 

kandidátských zemí, v ČR to znamenalo na území česko-polského a česko-slovenského 

pohraničí (Euroregion Silesia 2004-2017). Zároveň se změnilo zaměření programu. Do 

té doby pomoc orientovaná na potřeby jednotlivých zemí se změnila na plnění priorit 

pro vstup do EU, proto byl program Phare označován také jako předvstupní program. 

Jednou z priorit bylo připravit kandidátské státy na účast v programu Interreg (Bellini 

2013).  

Vznikaly zejména projekty investičního charakteru zaměřené na zlepšování 

životního prostředí, rozvoj turistického ruchu a rozvoj infrastruktury. V menší míře byly 

podporovány neinvestiční projekty v oblasti kultury a školství. Program byl ukončen 

v roce 2004, nicméně projekty mohly být realizovány až do roku 2006 (Ministerstvo 

financí ČR 2007).  

Pomoc Phare dala možnost vzniknout např. implementační agentuře – Centrum 

pro regionální rozvoj ČR, která měla na starosti administraci všech následujících 

programů přeshraniční spolupráce (CRR 2011-2016b).  

 

3.3.2.2 Iniciativa Interreg 

Iniciativa Interreg představovala nástroj na podporu přeshraniční spolupráce v 

příhraničních regionech států EU. Program byl zřízen v roce 1990 a v prvním období 

své existence se zaměřil na hospodářský rozvoj pohraničních regionů uvnitř EU (Branda 

2014). V letech 1994-1999 pokračovala spolupráce v rámci navazujícího programu 

nazvaného Interreg II. Oproti předešlému období byl program rozdělen na více oblastí 

podpory, kterými byly: 

• Interreg IIA – přeshraniční spolupráce na vnější i vnitřní hranici EU 

• Interreg IIB – mezinárodní spolupráce při budování energetických sítí 

• Interreg IIC – nadnárodní spolupráce v územním plánování 
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Přeshraniční spolupráce byla podporována částí Interreg IIA. Oblast působení 

byla nově rozšířena i o regiony podél vnější hranice EU (Boháčová 2009). 

V období 2000-2006 pokračovala spolupráce programem Interreg III, který byl 

opět rozdělen na tři oblasti: 

• Interreg IIIA – přeshraniční spolupráce 

• Interreg IIIB – nadnárodní spolupráce 

• Interreg IIIC – meziregionální spolupráce  

Pro ČR byl důležitým programem přeshraniční spolupráce Interreg IIIA, do 

kterého se mohla přímo zapojit v roce 2004 po vstupu do EU. V ČR bylo podle směrnic 

EU územně vyčleněno pět samostatných programů: 

• Interreg IIIA ČR – Bavorsko 

• Interreg IIIA ČR – Polsko 

• Interreg IIIA ČR – Rakousko 

• Interreg IIIA ČR – Sasko 

• Interreg IIIA ČR – Slovensko 

Podporovanými oblastmi se stala území NUTS III, která v České republice představují 

kraje (Regionální informační servis 2012-2016). 

 

3.3.2.3 Cíl Evropská územní spolupráce 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 byl určen jedním z cílů politiky soudržnosti 

EU – Cíl Evropská územní spolupráce. V rámci jeho fungování byly vytvořeny tři 

oblasti zaměřené na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů na 

úrovni NUTS III. Oblast přeshraniční spolupráce byla rozdělena po vzoru programu 

Interreg IIIA do pěti operačních programů: 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (CRR 2011-2016a) 

https://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8a6f8dc4-ae73-49cd-9666-24ccd7029c99/Interreg-IIIA-CR-Bavorsko
https://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b5409c30-3f49-4517-b569-467c9f43ed49/Interreg-IIIA-CR-Polsko
https://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0cf8ea89-f414-4bd2-8c51-7b6d4a4b2b26/Interreg-IIIA-CR-Rakousko
https://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/396f8da4-5655-44b5-b891-118fc00d93a7/Interreg-IIIA-CR-Sasko
https://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c8ab671f-5125-4af8-b032-b0987c974936/Interreg-IIIA-CR-Slovensko
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
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5.2.4 Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020 

V současné době je rozvíjena přeshraniční spolupráce v rámci nového Cíle 

Evropské územní spolupráce v programového období 2014-2020. Opět je zde 

samostatně vytvořena oblast přeshraniční spolupráce, která je rozdělena na pět 

operačních programů: 

• Interreg V-A Česká republika – Polsko 

• Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

• Interreg V-A Rakousko – Česká republika 

• Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

            Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

• Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020   

                       (CRR 2011-2016c) 
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4 Přeshraniční spolupráce v česko-bavorském 

pohraničí 

Hranice mezi ČR a Bavorskem je tvořena přirozenou bariérou v podobě Českého 

lesa a Šumavy. Do roku 1989 hranice představovala výraznou bariéru, která má i 

v současné době vliv na rozvoj příhraničních regionů. V 90. letech se její funkce 

změnila a dnes je tvořena kontaktní linií umožňující budování nových příhraničních 

vztahů. Na národní úrovni představují regiony v česko-bavorském pohraničí periferii, 

ovšem na evropské úrovni se staly centrální oblastí mezi Prahou a Mnichovem, což je 

staví do pozice regionů tranzitních. Od jejich polohy se odvíjí oblasti podpory, které 

jsou často zaměřené na posilování infrastruktury, obchodu a jiných služeb, které 

v kombinaci s přírodním a kulturním bohatstvím dávají možnost hospodářského 

rozvoje. Brzdu v rozvoji přeshraniční spolupráce představují stále přetrvávající 

nedůvěra v souvislosti s historickými zkušenostmi, ekonomická nevyváženost regionů, 

odlišnost správních struktur nebo kulturní a jazykové rozdíly (Jeřábek 2015).  

 

4.1 Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 

Spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem se začala rozvíjet počátkem 

90. let po pádu komunismu prostřednictvím Evropskou unií podporovaných nástrojů 

přeshraniční spolupráce. Regiony nejprve využívaly k financování rozdílné programy, 

pro ČR byl určen předvstupní program Phare CBC, pro Bavorsko program pro státy v 

EU – Interreg. Po vstupu ČR do EU došlo k navázání spolupráce prvním společným 

programem, který nesl název Interreg IIIA. K dále pokračujícímu prohlubování vztahů 

došlo v období 2007-2013, kdy byl pro ČR a Bavorsko vytvořen samostatný Program 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (dále jen OP 

PS Cíl 3). V rámci něj bylo schváleno a následně zrealizováno 300 velkých projektů 

(Závěrečná zpráva 2017). 

V česko-bavorském dotačním území se nacházejí euroregiony Šumava a 

Egrensis. V předešlém operačním programu Interreg IIIA se významně podílely na 

realizaci některých malých projektů, a proto byly začleněny i do programu OP PS Cíl 3. 
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4.1.1 Dotační území 

Dotační území vede podél česko-bavorských hranic a jeho rozloha činí  

39 171 km² (viz Tab. 1). Podporované územní jednotky byly na úrovni krajů –  

NUTS III. Do programu byl na české straně zahrnut kraj Plzeňský, Jihočeský a 

Karlovarský. Na bavorské straně se na spolupráci podílely vládní obvody Oberpfalz, 

Oberfranken a Niederbayern (Příručka pro české žadatele 2011). Celá dotační oblast je 

zobrazena na Obr. 1. 

 

Tab. 1: Rozloha dotačního území OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Celkem 

Rozloha 20 927 km² 18 244 km² 39 171 km² 

Zdroj: Programový dokument, 2007 

 

Obr. 1: Znázornění dotačního území OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013

 

Zdroj: Program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 

2007-2013. Centrum pro regionální rozvoj České repuvliky [online]. [cit. 2017-02-02]. 

Dostupné z: http://www.crr.cz/cs/cil-3/bavorsko-cr/ 



25 

 

4.1.2 Prioritní osy 

Potenciál rozvíjející česko-bavorské pohraničí byl nastíněn strategickým cílem 

jako: „rozvoj společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského 

prostoru, posílení konkurenceschopnosti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro 

jejich obyvatele.“  (Programový dokument 2007, str. 34). Podle tohoto cíle vznikly dva 

specifické cíle, které byly obsaženy ve dvou prioritních osách. 

 

Prioritní osa I – Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 

Specifickým cílem Prioritní osy I bylo „Zajištění trvale udržitelného 

hospodářského a sociálního rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti.“ (Programový 

dokument 2007, str. 37) Tato osa byla rozdělena na šest oblastí podpory, v rámci ní bylo 

za celé programové období zrealizováno 211 projektů (Závěrečná zpráva 2017).  

 

Oblast podpory 1.1- Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru  

Výhodná geografická poloha ve střední Evropě dává regionům v českém i 

bavorském pohraničí příležitost k hospodářskému růstu. V regionech funguje mnoho 

stabilních malých a středních podniků zaměřených zejména na tradiční průmyslová 

odvětví. Naopak zde vznikala potřeba zavádění nových technologií a inovací, které by 

zlepšily konkurenceschopnost podniků ve všech hospodářských oblastech.  

Podporované aktivity: organizování výstav a veletrhů, vytváření analýz trhu aj. 

(Programový dokument 2007) 

 

Oblast podpory 1.2 - Cestovní ruch, volný čas a rekreace  

Oba regiony mají velký územní potenciál k letní i zimní rekreaci. Velké 

množství přírodních a kulturně-historických atraktivit přináší širokou možnost využití 

území k návštěvě přírodních parků nebo poznávání tradiční lidové kultury. Potenciál 

rozvoje v oblasti cestovního ruchu není v některých oblastech plně využit, limitujícím 

faktorem je např. nedostatečně vyvinutá infrastruktura, na jejíž rozvoj se soustředila 

mimo jiné další oblast podpory.  

Podporované aktivity: zřizování a zkvalitňování turistických tras, vytváření 

informačních a propagačních materiálů aj. (Programový dokument 2007) 
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Oblast podpory 1.3 - Profesní vzdělávání a trh práce  

Regiony disponují dostatečnou kapacitou vzdělávacích zařízení, které poskytují 

vysokou úroveň vzdělání v mnoha oblastech. I přesto se regiony potýkají s nízkým 

počtem kvalifikovaných obyvatel v řadě oborů. Ti jsou často vzděláváni v tradičních 

výrobních oborech, což způsobuje v jiných odvětvích nedostatečnou nabídku 

kvalifikovaných pracovních sil.  

Podporované aktivity: pořádání vzdělávacích kurzů, zavádění informačních 

systému umožňující vyhledávání a zprostředkovávání pracovních míst aj. (Programový 

dokument 2007) 

 

Oblast podpory 1.4 - Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, 

zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami   

V česko-bavorském pohraničí se nachází velké množství vzdělávacích zařízení, 

která se podílí na vytváření příhraničních kooperací.  Právě tento druh spolupráce byl 

příhraničními partnery v programovém období 2007-2013 s oblibou využíván. V obou 

regionech se nachází mnoho kulturních památek a zařízení, která se mohou významně 

podílet na rozvoji cestovního ruchu, proto byla také této tematické oblasti věnovaná 

velká pozornost. Zdravotní a sociální péče je na dobré úrovni, limitujícími faktory se 

stala např. prostituce či kriminalita, která může představovat problém v sociální 

integraci. 

Podporované aktivity: vytváření vícejazyčných učebních materiálů a plánů, 

pořádání výměnných pobytů, zřizování muzeí a kulturních středisek, programy drogové 

prevence aj. (Programový dokument 2007) 

 

Oblast podpory 1.5 - Sítě 

V česko-bavorském pohraničí se za dobu dlouholeté spolupráce povedlo navázat 

vazby jak mezi institucemi podporující hospodářský rozvoj, tak mezi obcemi, školami a 

kulturními zařízeními. Vazby měly být i nadále rozvíjeny a to např. prostřednictvím 

euroregionů, které byly významným aktérem této oblasti. 

Podporované aktivity: podpora malých projektů prostřednictvím Dispozičního 

fondu aj. (Programový dokument 2007) 
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Oblast podpory 1.6 - Technická pomoc 

Tato oblast nesloužila pro zařazování projektů, byla určena pouze pro zajištění 

chodu programu (Programový dokument 2007). 

 

Prioritní osa II – Rozvoj území a životního prostředí 

Specifickým cílem Prioritní osy II bylo „Vytvoření základních předpokladů 

trvale udržitelného rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti“ (Programový dokument 

2007, str. 41). V ose fungovaly čtyři oblasti podpory, v nichž bylo realizováno 89 

projektů (Závěrečná zpráva 2017). 

 

Oblast podpory 2.1- Životní prostředí a ochrana přírody  

Velká část česko-bavorského pohraničí je minimálně dotčena činností člověka, 

což umožňuje zařadit některé lokalit mezi chráněná území. Problémy jsou spojeny 

v některých oblastech se škodlivými látkami znečišťujícími ovzduší, půdu a vodstvo a 

s negativními dopady intenzivního hospodaření v zemědělství. Podpora ochrany přírody 

a životního prostředí patřila mezi důležitý cíl programu přeshraniční spolupráce.  

Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce zařízení na ochranu životního 

prostředí, propagace využívání ekologických postupů aj. (Programový dokument 2007) 

 

Oblast podpory 2.2 - Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru  

Pohraničí je z velké části tvořeno venkovskými oblastmi. Nachází se zde mnoho 

podniků zaměřených na zemědělskou činnost, které jsou vystavovány stále větší 

konkurenci ze strany větších podniků. Část menších zemědělských podniků má 

zastaralou techniku a omezené množství finančních prostředků. Program se snažil 

zajistit rozvoj území efektivnějším využíváním půdy a vyvoláním poptávky po 

ekologických produktech.  

Podporované aktivity: tvorba koncepce využití území, vytvoření informační 

databáze o území aj. (Programový dokument 2007) 
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Oblast podpory 2.3 – Doprava  

Česká republika i Bavorsko disponují relativně hustou dopravní sítí. Projevuje se 

zde tranzitní význam regionu, který má za následek velké zatížení komunikací. Do 

budoucna by se měl význam tranzitní dopravy nadále zvyšovat, proto byl jeden z cílů 

programu zlepšit technický stav silnic a průchodnost hraničních přechodů.  

Podporované aktivity: výstavba a zkvalitňování silnic a železnic, zavádění 

informačních a naváděcích systémů aj. (Programový dokument 2007) 

 

Oblast podpory 2.4 - Informace a komunikace  

Vývoj ICT zaznamenává pozitivní vývoj na české i bavorské straně. Problém by 

mohl nastat v oblastech venkova, kde zatím vybavení není natolik rozvinuté.  

Podporované aktivity: výstavba komunikačních systémů aj. (Programový 

dokument 2007) 

 

Obr. 2: Počet zrealizovaných projektů v prioritních osách OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 

2007-2013 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva, 2017 

Z Obr. 2. vyplývá, že Prioritní osa I byla v programovém období 2007-2013, co 

se týče množství projektů, úspěšnější. Díky širokému tematickému okruhu byla zvolena 

pro realizaci 211 projektů, žadatelé nejčastěji volili projekty v oblastech cestovního 

211

89

Počet zrealizovaných projektů v prioritních osách

OP PS Cíl 3

Prioritní osa I

Prioritní osa II
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ruchu, kultury nebo vzdělání. V Prioritní ose II bylo realizováno 89 projektů nejčastěji 

zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí (Závěrečná zpráva 2017). 

 

4.1.3 Organizační struktura 

Řídícím orgánem odpovědným za celkovou realizaci programu bylo Bavorské 

státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. Orgán 

dohlížející na realizaci programu na území ČR bylo Ministerstvo pro místí rozvoj. Tyto 

dva řídící orgány měly za úkol zřídit Technický sekretariát, který registroval příslušné 

žádosti. Zpracováváním žádostí byly pověřeny kraje (ČR) a zemské vlády (Bavorsko). 

Jednotlivé projekty byly předkládány Monitorovacímu výboru, který měl za úkol jejich 

výběr (Programový dokument 2007). 

 

4.1.4 Partneři 

Pro tvorbu a realizaci každého projektu byla v první řadě nutná spolupráce dvou 

a více partnerů příhraničních regionů – minimálně jednoho českého a jednoho 

bavorského partnera. Oproti předešlému období byl zaveden tzv. Princip vedoucího 

partnera (Princip lead partner). Jeden z partnerů nesl odpovědnost za celkovou 

koordinaci projektu a byl jmenován Vedoucím partnerem, přeshraniční partner se stal 

Projektovým partnerem (Škoda 2007). Tito partneři společně předkládali projektovou 

žádost a pro přidělení dotací ERDF byli povinni podílet se na projektu nejméně dvěma 

stanovenými způsoby spolupráce: 

• společná příprava projektu 

• společná realizace projektu 

• společný personál 

• společné financování 

Jako vhodní žadatelé byli určeni zejména subjekty veřejného a neziskového 

sektoru, především obce a kraje a jejich organizace (Příručky pro české žadatele 2011). 

Naopak byli vyloučeni nositelé podnikatelských činností (Bilance poločasu 2010).     
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4.1.5 Místo a doba realizace projektů 

Na projektu se muselo určitými činnostmi podílet dva a více přeshraničních 

partnerů. Pro realizaci projektu nebylo podstatné sídlo obou partnerů, jeden z nich mohl 

mít sídlo mimo dotační oblast. Podstatným kritériem byl však dopad projektu v určeném 

dotačním území. Neméně podstatnou podmínkou byla realizace se záměrem pozitivního 

dopadu v místě realizace bez možnosti negativního vlivu na životní prostředí. 

Doba, za kterou bylo možné fyzicky realizovat jednotlivé projekty, byla 

stanovena na 3 roky. Výjimku mohly tvořit programy infrastruktury, projekty 

Technické pomoci nebo projekty realizované z Dispozičních fondů. Lhůta pro 

dokončení projektů byla nejpozději do 30. června 2015, nebylo tedy nutné projekt 

ukončit do roku 2013, kdy skončilo programové období (Příručka pro české příjemce 

dotace 2012).  

 

4.1.6 Financování  

Evropská unie podporuje programy přeshraniční spolupráce z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Finanční prostředky bylo možné využívat na české straně do 

maximální výše 85 % z celkových výdajů na projekt, na bavorské straně do maximální 

výše 70 %. Podpora z ERDF byla vyplácena zpětně, částku bylo možné obdržet po 

ověření výdajů spolupracujících partnerů. Zbylá částka byla poskytnuta formou 

veřejných nebo soukromých prostředků. Na české straně byla možnost poskytnutí 

financí ze státního rozpočtu, a to ve výši maximálně 5 % celkové částky. Podpora z 

ERDF byla určena pro projekty s celkovými náklady převyšujícími 25 tisíc Eur. 

Ověřování pravosti výdajů mělo na české straně na starosti Centrum pro regionální 

rozvoj, na bavorské straně příslušné zemské vlády (Příručka pro české žadatele 2011). 

Projekty menšího rozsahu (do 25 tisíc Eur) byly financovány také v rámci 

programu, spadaly do části vyhrazené pro Dispoziční fondy a byly spravovány 

euroregiony. Výše dotace byla jako u ostatních projektů max. 85 % celkových nákladů 

(Dokoupil 2012). 
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Ačkoli měly regiony možnost využít z ERDF 85 % částky (ČR) a 70 % částky 

(Bavorsko) výdajů na projekt, dotační sazba, o kterou bylo zažádáno, se u některých 

projektů pohybovala pod hranicí. Zatímco český partner průměrně pokryl dotacemi  

83 % celkové částky projektu, část projektu financovaného bavorským partnerem byla 

pokryta dotacemi v průměru z 60 % (viz Tab. 2).  

 

Tab. 2: Průměrná dotační sazba ERDF v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 
Výsledná dotační sazba Maximální dotační sazba 

Česká republika 83 % 85 % 

Svobodný stát Bavorsko 60 % 70 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Celkové náklady programu pro oblast spolupráce ČR – Bavorsko činily 158 mil. 

Eur. Z této částky bylo z ERDF alokováno 115,5 mil (Závěrečná zpráva 2017). Na 

podporu Prioritní osy I se předpokládalo použít 72,2 mil. Eur, na podporu Prioritní osy 

II zbylých 43,3 mil. Eur. Jednalo se pouze o odhad před začátkem programového 

období, který mohl být v průběhu programu změněn (Programový dokument 2007). 

Podle výsledné kalkulace z roku 2017, které uvádí Tab. 3, byla v Prioritní ose I 

vyčerpána částka 67,6 mil. Eur, v Prioritní ose II 40,9 mil. Eur. Celkově využité 

prostředky ERDF tedy činily 108,6 mil. Eur, což odpovídalo 94 % finančního plánu 

(Závěrečná zpráva 2017). Většinové vyčerpání částky svědčí o velkém zájmu realizovat 

projekty v česko-bavorském pohraničí.  

 

Tab. 3: Rozdělení dotací ERDF v prioritních osách OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-

2013 

 
Prioritní osa I Prioritní osa II 

Celkem 

v eurech v % 

Předpokládané dotace 

(v eurech) 
72 222 559 43 287 890 115 510 449 100 

Skutečné dotace 

(v eurech) 
67 649 269 40 959 428 108 608 697 94 

Nevyčerpané dotace 

(v eurech) 
4 573 290 2 328 462 6 901 752 6 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 
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5 Analýza projektů přeshraniční spolupráce 

v regionech Plzeňského kraje a Oberpfalz 

V OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 byla společně s dalšími lokalitami podpořena 

spolupráce Plzeňského kraje a vládního obvodu Oberpfalz (bez zemského okresu 

Neumarkt in der Oberpfalz). Dotační oblast regionů je uvedena na Obr. 3. 

 

Obr. 3: Znázornění dotační území PK a OPf pro OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ArcČR 500 a Eurostat GISCO v ArcGIS, 2017 

V programovém období 2007-2013 bylo v těchto regionech naplánováno a 

následně zrealizováno 102 projektů. Seznam projektů s detailními informacmi je uveden 

v Příloze A. Počet byl zjištěn na základě seznamů schválených projektů ze zasedání 

Monitorovacího výboru (dále jen MV). Projekty byly vybrány na základě místa dopadu 

a výše poskytnutých finančních prostředků ERDF.  
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Místa dopadu projektů se nacházela prioritně v Plzeňském kraji (dále jen PK) 

nebo Oberpfalz (dále jen OPf), mohla však v některých případech okrajově zasahovat i 

do regionů sousedních. Dále zde byly zahrnuty výhradně projekty, jejichž zastupující 

subjekty měly sídlo rovněž v jedné z těchto oblastí. Sídlo partnera bylo stěžejní pro 

prioritní oblast dopadu projektu, pokud se nacházelo v jednom z těchto regionů, i 

většinový dopad projektu byl soustředěn těchto regionů. V opačném případě mohl být 

také PK nebo OPf místem dopadu projektů partnerů jiných regionů, jejich zásah do 

vymezené oblasti je pouze okrajový, a proto zde nebyly zahrnuty. 

Finanční prostředky určené na realizaci jednoho projektu vždy přesahovaly 

částku 25 tisíc Eur, byly tedy zařazeny do „velkých“ projektů.  „Malé“ projekty, 

s dotacemi menšími než 25 tisíc Eur, byly zahrnuty v jedné z prioritních os operačního 

programu. Lišily se však od velkých projektů způsobem realizace. 

Tyto projekty a poskytnuté dotace na jejich realizaci sloužily jako prostředek 

k „nastartovaní“ přeshraniční spolupráce, která by měla pokračovat samostatným 

vytvářením projektů financovaných z vlastních zdrojů. Cílem programu byla v první 

řadě tvorba neinvestičních projektů, které by pomohly odbourat bariéry mezi obyvateli 

příhraničních regionů. Projekty investičního charakteru byly podporovány v menší míře. 

 

5.1 Financování 

OP PS Cíl 3 měl v programovém období 2007-2013 k dispozici 115,5 mil. Eur 

z dotací ERDF. Ke konci programového období bylo z této částky vyčerpáno 108,6 mil. 

Eur (Závěrečná zpráva 2017). Na projekty v zájmovém území bylo z dotací ERDF 

využito 29,4 mil. Eur, což představovalo více než čtvrtinu částky celého programu.  PK 

využil z dotací ERDF 11,3 mil. Eur, OPf 18,1 mil. Eur. Tabulka č. 4 uvádí částky 

využité na realizaci projektů z dotací ERDF a z národních prostředků. 
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Tab. 4: Finanční prostředky zájmových území OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013  

  

Prostředky ERDF Národní prostředky Celkové náklady 

v eurech v % v eurech v % v eurech v % 

Plzeňský kraj 11 279 302 38,4 2 259 796 15,2 13 539 098 30,6 

Oberpfalz 18 107 746 61,6 12 617 139 84,8 30 724 856 69,4 

Celá zájmová oblast 29 387 048 100 14 876 936 100 44 263 984 100 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Celkové náklady na realizaci projektů v dotačním území byly vyčísleny na 

necelých 44,3 mil Eur. Zahrnuty byly dotační prostředky ERDF a národní prostředky 

(veřejné a soukromé). Vyčerpané dotace se u obou partnerů lišily v závislosti na 

finanční náročnosti jednotlivých projektů. Část projektů financovaná z národních zdrojů 

byla v OPf znatelně vyšší než v PK. Jedním z důvodů je max. možné čerpání dotací 

ERDF, které je pro region OPf nižší. 

 

5.2 Rozdělení projektů podle místa dopadu 

Při vzniku projektů bylo rozhodující jejich místo realizace (resp. jejich místo 

dopadu), které se muselo nacházet v dotačním území (Příručka pro české žadatele 

2011). V závislosti na charakteru projektu bylo jako místo dopadu označeno území 

jednoho či obou regionů, mohlo se jednat o samotnou obec, okres či celý region. U 60 

projektů probíhala spolupráce parterů na obou stranách pohraničí.  Zbylé projekty byly 

realizovány většinově na území PK (20 projektů) nebo na území OPf (22 projektů).  
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Obr. 4: Projekty realizované pouze s dopadem v PK v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 

2007-2013 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle ArcČR 500 v ArcGIS, 2017 

 

Projekty realizované většinově v PK (viz Obr. 4) byly zaměřeny převážně na 

výstavbu turistických tras a modernizaci komunikací. Dále šlo o budování kulturních a 

školících prostorů k následně možnému využití obou partnerů projektu. Většina 

projektů byla lokalizována především v okolí sídla žadatelů, kterými byly převážně 

obce nebo sdružení obcí ležící v okresech Tachov, Domažlice a Klatovy. Rozvoj oblastí 

byl podporován výstavbou cyklotras, muzeí atd. Intenzivní spolupráce byla 

zaznamenána i v Plzni. Přestože bylo krajské město označeno jako místo realizace 

sedmi projektů, jejich dopad se nevztahoval vždy jen na území města nebo okresu 

Plzeň-město, ale byl určen v celém PK. (např. vytváření návrhů na obnovu venkovských 

oblastí v PK, realizace vzdělávacích programů pro školy v PK). V okresech Plzeň-sever, 

Plzeň-jih a Rokycany, které nesousedící s bavorským územím, nevznikly projekty 

žádné. 
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Obr. 5: Projekty realizované pouze s dopadem v OPf v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 

2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Eurostat GISCO v ArcGIS, 2017 

 

Realizace projektů, s místem dopadu převážně v OPf (viz Obr. 5), probíhala v 

zemských okresech ležících na hranicích z ČR. Největší úspěch zaznamenaly kulturní, 

vzdělávací, jazykové a divadelní projekty, jejichž hlavními aktéry byly děti a mládež. 

Mimo jiné byl obsahem několika projektů nákup hasičských vozidel. V porovnání s PK, 

kde vzešla iniciativa realizovat projekty i z krajského města, ve správním středisku OPf 

– Regensburgu nebyl realizován projekt žádný. Působnost byla ve více případech 

zaměřena na města Waldmünchen a Schönsee. Ve městě Waldmünchen sídlí vzdělávací 

centrum Jugendbildungsstätte, které se podílelo na několika vzdělávacích projektech 

pro mládež. Ve městě Schönsee funguje kulturní centrum přeshraniční spolupráce 

Centrum Bavaria Bohemia, které se taktéž stalo iniciátorem několika projektů. V 

okresech nepřiléhající k hranicím ČR nevznikly žádné projekty. Jednalo se o zemské 

okresy Amberg-Sulzbach a Regensburg a městské okresy Amberg a Regensburg.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nsee
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nsee
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Obr. 6: Lokalizace všech projektů realizovaných v PK a OPf v OP PS Cíl 3 ČR – 

Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: zpracování dle ArcČR 500 a Eurostat GISCO v ArcGIS, 2017 
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Obr. 6 zobrazuje veškeré zrealizované projekty s místem dopadu v jednom i 

v obou regionech. Role Vedoucího partnera se v 53 případech ujal OPf, v 49 jím byl 

PK. Iniciativa příhraničních partnerů v navrhování projektů je tedy téměř vyrovnaná. 

Z pohledu rozložení projektů, lze na jedné straně označit jako místa s jejich 

největší koncentrací v bezprostřední blízkosti hranic regionů, na straně druhé to jsou 

regionální střediska. V české části pohraničí dominovalo krajské město Plzeň a okresní 

města Tachov, Domažlice a Klatovy. Intenzita přeshraniční spolupráce s rostoucí 

vzdáleností výrazně klesala, okresy nacházející se dále od hranic byly zastoupeny méně 

projekty. V okrese Rokycany vznikly dva projekty situované do samotného okresního 

města, v okrese Plzeň-sever se spolupráce projevila na realizaci projektů v Horní Bříze 

a Plasích. Na území okresu Plzeň-jih nevznikl projekt žádný. Důvodem menší 

koncentrace projektů v posledních třech zmíněných okresech může být kvůli jejich 

vzdálenější poloze od hranic, ta potenciálním žadatelům nedává příležitost blízkého 

kontaktu s bavorským partnerem.  Důležitým faktorem je i blízkost krajského města 

Plzně, které do určité míry představuje spádové území.  

Podobný způsob vývoje byl zaznamenán i na bavorské straně, opět jsou častými 

oblastmi spolupráce místa v blízkosti hranic, především ve městech Waldmünchen a 

Schönsee, dále centra některých zemských okresů, např. města Regensburg, Cham a 

Tirschenreuth. Naopak nejméně projektů bylo realizováno ve vzdálenějších zemských 

okresech Amberg-Sulzbach a Regensburg a v městském okresu Amberg. Výjimku 

představovalo okresní město Regensburg, které je správním střediskem OPf, a i přes 

svoji vzdálenost intenzivně spolupracovalo především se subjekty sídlícími v Plzni. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tirschenreuth
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5.3 Rozdělení projektů podle prioritních os a oblastí podpory 

Každý projekt byl podle jeho charakteru zařazen do jedné z prioritních os a dále 

do jedné z jejích oblastí podpory. V PK a OPf bylo zrealizováno 102 projektů, 82 z nich 

bylo zařazeno do prioritní osy I, 20 do prioritní osy II. Tomu odpovídalo i rozdělení 

dotací, většinová částka byla alokována do prioritní osy I (viz Tab. 5).  

 

Tab. 5: Celková alokace finančních prostředků EU a počet naplánovaných projektů v 

PK a OPf v prioritních osách OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 Celková alokace 

z fondů EU 

v eurech 

Podíl na celkové 

alokaci 

v % 

Počet naplánovaných 

projektů 

Prioritní osa I 22 748 957 77,4 82 

Prioritní osa II 6 638 021 22,6 20 

Celkem 29 387 048 100 102 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

V celkovém hodnocení OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko byla velká nevyváženost 

v množství zrealizovaných projektů v jednotlivých prioritních osách, proto není 

překvapivé, že i v PK a OPf bylo více projektů zastoupeno v Prioritní ose I (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7: Počet zrealizovaných projektů v PK a OPf v prioritních osách OP PS Cíl 3 ČR 

– Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

82

20

Počet zrealizovaných projektů PK a OPf 

v Prioritní ose I a II 

Prioritní osa I

Prioritní osa II
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5.3.1 Prioritní osa I 

V rámci prioritní osy I bylo realizováno 82 projektů, ve kterých bylo alokováno 

77,4 % prostředků ERDF. Projekty byly zařazeny do následujících oblastí podpory:  

 

Oblast podpory 1.1 - Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru 

Tab. 6: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 1.1 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 1.1 4 2,24 mil. Eur 2,86 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Spolupráce byla zaměřena na rozvoj oblasti jako společného hospodářského 

prostoru. Aktivity byly soustředěny na podporu výzkumu a vývoje technologií a 

inovací, na vytváření analýz trhu, na podporu institucí a podniků v oblasti 

hospodářského rozvoje atd. Oblast zahrnovala 4 projekty s celkovou alokací 2,24 mil. 

Eur z ERDF (viz Tab. 6). Dopad projektů byl na české straně určen v celém PK, na 

bavorské straně to byl okres Cham. Cílem projektů bylo zlepšit hospodářskou situaci 

zemědělských podniků a vytvářet nové sítě a partnerství. Konkrétní výstupy projektů 

byly např. rozšíření sítě „Mechatronik“, vytvořením sítě malých a středních podniků v 

okresech Cham, Klatovy a Domažlice, zmapování stávajících průmyslových zón, 

exkurze ve výrobních závodech, podpora kariérního růstu vysokoškoláků, vydání 

publikací „Průvodce regionálními produkty“ a „Jak na prodej ze dvora“. 

 

Oblast podpory 1.2 - Cestovní ruch, volný čas a rekreace 

Tab. 7: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 1.2 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 1.2 22 9,14 mil. Eur 12,70 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

V této části byl kladen důraz na budování přeshraniční infrastruktury, 

zkvalitňování nabídek a produktů podporující cestovní ruch nebo na podporu aktivit 

zaměřujících se na propagaci regionu. V oblasti podpory 1.2 vniklo 22 projektů, které 

byly podpořených částkou 9,14 z ERDF (viz Tab. 7). Realizace probíhala zejména 
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v blízkosti hranic, na českém území v okresech Tachov, Domažlice a Klatovy, na 

bavorském území v okresech Cham, Weiden in der Oberpfalz a Tirschenreuth. V těchto 

místech byly realizovány různé slavnosti a setkání, ale také zde byly podpořeny 

investiční projekty v oblasti cestovního ruchu. Jednalo se zejména o budování a 

rekonstruování turistických stezek, cyklotras a mostů, vytváření informačních tabulí, 

map a jiných produktů zvyšující atraktivitu území.  

 

Oblast podpory 1.3 - Profesní vzdělání a trh práce 

Tab. 8: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 1.3 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 1.3 4 0,61 mil. Eur 0,80mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Tato tématická oblast má za cíl podporu profesního vzdělání a zvyšování 

kvalifikace, realizaci opatření na podporu zaměstnanosti. Za území dopadu byl převážně 

určen celý PK a OPf. Podpořené projekty se týkaly realizace jazykových kurzů, odborné 

výuky a exkurzí v oblasti hotelnictví a péče o seniory nebo v oboru „mechanik/čka 

strojů a zařízení“. Touto cestou by mohlo být do budoucna zajištěna dobrá praxe pro 

systém společného profesního vzdělání. Na téma „Profesní vzdělávání a trh práce“ 

vznikly 4 projekty s alokací 0,61 mil. Eur (viz Tab. 8). V pohraničí existují stále velké 

rozdíly v rámci příhraničního trhu práce. V novém programovém období 2014-2020 je 

tak této oblasti věnována větší pozornost. 

 

Oblast podpory 1.4 - Výchova a všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, 

zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami 

Tab. 9: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 1.4 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 1.4 49 10,59 mil. Eur 17,20 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Tato tematická oblast byla velmi široce koncipovaná, zaměřovala se na jazykové 

vzdělávání, výstavbu, modernizaci muzeí a kulturních center, vytváření přeshraničních 
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informačních systémů pro zdravotnická zařízení, podporu v oblasti sociální integrace. 

Oblast zaznamenala největší úspěch v množství realizovaných projektů a největší 

alokaci ERDF (viz Tab. 9). Nejčastěji vznikaly projekty zaměřené na vzdělání a kulturu. 

Oblast dopadu se u každého projektu lišila, v některých případech se jednalo o celý kraj, 

v dalších případech jen o okres či obec. Jako příklad lze uvést projekt související 

s titulem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, jehož prostřednictvím byly 

realizovány např. jazzové koncerty, taneční nebo literární projekty se zapojením umělců 

celého česko-bavorského pohraničí. Projekt se zaměřil na posílení příhraničních 

kontaktů s institucemi i umělci, obou regionů tak, aby vzniklá síť mohla sama fungovat 

i po roce 2015.  

 

Oblast podpory 1.5 - Sítě 

Tab. 10: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 1.5 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 1.5 3 0,18 mil. Eur 0,22 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Podporované projekty měly za úkol vytvářet kooperační síť mezi kulturními 

organizacemi, organizacemi podporující podnikání, organizacemi na podporu 

regionálního rozvoje atd. V Oblasti podpory 1.5 vznikly 3 projekty s alokací 0,18 mil. 

Eur z ERDF (viz Tab. 10), které byly zaměřeny na celé území regionů a měly za cíl 

zintenzivnit kooperaci mezi PK a OPf.  

 

Oblast podpory 1.6 - Technická pomoc 

V celkovém počtu nebyly zahrnuty projekty, jež spadaly do oblasti podpory – 

Technická pomoc. Tyto projekty nebyly určeny pro rozvoj přeshraniční spolupráce, 

sloužily pouze pro zajištění chodu operačního programu a pro efektivní využívání 

prostředků EU. Soustředily se na aktivity související s realizací projektů (např. příprava, 

monitoring, hodnocení) (Závěrečná zpráva 2017). 
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5.3.2 Prioritní osa II 

V prioritní ose II bylo realizováno 20 projektů, které vyčerpaly 22, 6 % z částky 

poskytnuté ERDF. V této ose byly zahrnuty následující čtyři oblasti podpory: 

Oblast podpory 2.1 - Životní prostředí a ochrana přírody 

Tab. 11: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 2.1 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 2.1 12 1,12 mil. Eur 1,48 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Pozornost byla věnována ochraně biotopů, posílení druhové rozmanitosti, 

zřizování chráněných území, revitalizaci, prevenci vzniku ekologických škod, šetrnému 

zacházení se zdroji energie a využití alternativních zdrojů energie. Oblast podpory 2.1 

byla s 12 projekty nejvyužívanější částí Prioritní osy II, celková alokace byla 1,12 mil. 

Eur z ERDF (viz Tab. 11). OPf realizoval projekty zejména v okrese Cham, v PK byly 

projekty nejvíce situovány do okresů Klatovy, Plzeň – město, Plzeň jih a Rokycany. 

Jednalo se např. o mapování chřástala polního v důsledku úbytku jeho početnosti, 

zlepšení kvality vody vodní nádrže Drachensee (Dračí jezero), zjištění předpokladů pro 

budování větrných parků v pohraničí nebo výzkum a ochranu chráněného živočišného 

druhu bobra evropského.  

 

Oblast podpory 2.2 - Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 

Tab. 12: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 2.2 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 2.2 5 0,64 mil. Eur 0,86 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Tento úsek vznikl pro vytváření územních plánů či územně technických 

podkladů pro sídla, rozvojových koncepcí zabývající se využitím území, pečováním o 

krajinu atd. Zahrnoval 5 projektů s alokací 0, 64 mil. Eur z ERDF (viz Tab. 12). Místem 

dopadu byl ve dvou případech celý PK a v jednom OPf, dále to byly projekty mezi 

okresy Cham a Domažlice, Tirchnreuth a Tachov. Náplní projektů bylo pořádání 

exkurzí a workshopů. Dále byl vytvořen katalogu „Zážitková turistika na venkově“, 
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dvojjazyčné knihy receptů „Z farmy až na talíř“ a studie zabývající se negativním 

demografickým vývojem ve vybraných příhraničních lokalitách.  

 

Oblast podpory 2.3 - Doprava 

Tab. 13: Počet projektů a finanční prostředky v Oblasti podpory 2.3 v PK a OPf 

 Počet projektů Alokace ERDF Celkové náklady 

Oblast podpory 2.3 3 4,88 mil. Eur 8,14 mil. Eur 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Oblast podpory „Doprava“ se soustředila na výstavbu a modernizaci silnic 

přispívající k zlepšení přeshraniční infrastruktury, rozvoje ekologické dopravy, na 

opatření zlepšující dopravní průchodnost na hraničních přechodech atd. Konkrétní 

projekty na území PK a OPf se zaměřily na výstavbu silničního tahu mezi městy 

Amberg a Plzeň, na rekonstrukci silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Lísková-

Waldmünchen a na dopravně-bezpečnostních opatření (např. ukazatele rychlosti, scany 

pro měření rychlosti a čtení registračních značek, přechody pro chodce, zpomalovací 

semafor) v lokalitách  PK. Ačkoli v této oblasti byly zrealizovány jen 3 projekty, 

náklady na jich realizaci byly jedny z největších v celém operačním programu  

(viz Tab. 13).  

 

Oblast podpory 2.4 - Komunikační a informační systémy 

V této oblasti nebyly zrealizovány na území PK a OPf žádné projekty. 
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Obr. 8: Počet zrealizovaných projektů PK a OPf v prioritních osách a jejich oblastech 

podpory v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Z Obr. 8 vyplývá, že z celkového množství realizovaných projektů byly 

nejčastěji poptávány projekty v prioritní ose I v oblastech podpory „Výchova a 

všeobecné vzdělávání, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a 

ochrana před katastrofami“ a „Cestovní ruch, volný čas a rekreace“. V příhraniční 

oblasti byl velký zájem o navazování spolupráce v oblastech kultury či cestovního 

ruchu, kde docházelo k realizaci spíše méně nákladných neinvestičních projektů, jako 

jsou např. vzdělávací semináře, konference, kulturní akce. Po dlouholeté izolaci těchto 

příhraničních regionů lze chápat navazování spolupráce v těchto tematických okruzích 

jako dobrou příležitost pro odstraňování jazykových či kulturních rozdílů.  
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V Prioritní ose II byly nejčastěji podpořeny projekty v oblasti podpory „Životní 

prostředí a ochrana přírody“. Ačkoli bylo v této oblasti nejvíce projektů, z hlediska 

finanční náročnosti jasně dominují investiční projekty realizované v oblasti podpory 

„Doprava“ (viz Obr. 9). 

 

Obr. 9: Celkové náklady (v mil. Eur) projektů PK a OPf v prioritních osách a jejich 

oblastech podpory v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Pokud srovnáme náklady (Obr. 9) a počet projektů (Obr. 8) v jednotlivých 

oblastech podpory, výše dotací odpovídá množství projektů. Každá oblast zahrnovala 

více i méně finančně náročné projekty. Výjimku představuje oblast „Doprava“, kde byly 

zrealizovány 3 finančně náročné projekty zaměřené na rekonstrukci komunikací. Tato 

oblast znatelně převyšovala velikostí dotace i oblasti s více projekty.  
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5.4 Rozdělení projektů podle roků schválení 

Od počátku programového období 2007-2013 se program potýkal se zpožděním 

v přípravě, schvalování a implementaci programu. V důsledku toho bylo možné 

posuzování projektových žádostí a schvalování projektů až od roku 2008. 

Žádosti o zařazení projektů do programu podléhaly v první řadě kontrole 

Technického sekretariátu, v případě kladného vyhodnocení byly dále posuzovány na 

zasedáních Monitorovacího výboru, který měl za úkol provést finální výběr projektů. 

Zasedání MV probíhala dvakrát ročně a účastnili se jich zástupci z českých i 

bavorských regionů. MV mohl posoudit žádost kladně bez výhrady, kladně s výhradou 

nebo jej zamítnout. Jednotlivé projekty byly schvalovány po celou dobu programového 

období a následné dva roky po jeho ukončení. Samotná realizace mohla trvat do 30. 

června 2015 (Programový dokument 2007). Za celé programové období proběhlo 16 

zasedání MV v různých městech dotačních území ČR a Bavorska (Strukturální fondy 

2012b).  

Po schválení a následné realizaci projektů mohlo dojít k přehodnocení 

způsobilosti výdajů, které byly uvedeny v projektové žádosti a již schváleny MV, nárok 

na jejich vyplacení tedy nevznikal automaticky. Posouzení způsobilosti výdajů 

předcházelo nebo bylo rovno datu ukončení fyzické realizace projektu či jeho etapy, 

částky byly tedy propláceny zpětně (tzv. platby ex-post). V době realizace byl projekt 

financován ze státního rozpočtu. Kontrolu výdajů provádělo za dílčí části nebo za celý 

projekt Centrum pro regionální rozvoj. Po této kontrole byla zasílána žádost o 

proplacení finančních prostředků z rozpočtu EU. Vždy bylo nutné prokázat, že vzniklé 

výdaje na realizaci projektu byly nezbytné (Programový dokument 2007). V Tab. 14 je 

uveden počet schválených projektů MV v jednotlivých letech. 

 

Tab. 14: Počet projektů PK a OPf schválených MV v jednotlivých letech OP PS Cíl 3 

ČR – Bavorsko 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prioritní osa I 0 17 18 15 6 7 5 14 

Prioritní osa II 0 2 2 1 3 7 2 3 

Celkem 0 19 20 16 9 14 7 17 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 
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V prvním roce fungování programu nebyly naplánovány žádné projekty 

z důvodu zpoždění realizace programu. Po spuštění programu bylo naplánovno velké 

množství projektů v prioritní ose I, proto bylo v roce 2010 na 7. zasedání MV učiněno 

opatření, které vylučovalo některé typy projektů z podpory. Tímto krokem mělo být 

docíleno rovnoměrného využití prioritních os, které bylo důležité pro splnění 

specifických cílů programu – zajistit trvale udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 

(Prioritní osa I) a vtvořit základní předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj příhraniční 

oblasti (Prioritní osa II) (Závěrečná zpráva 2017). Obr. 10 zobrazuje vývoj schvalování 

projektů v letech 2007-2014. 

 

Obr. 10: Vývoj schválených projektů PK a OPf v Prioritní ose I a II OP PS Cíl 3 ČR – 

Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Zpoždění v realizaci programu s sebou přineslo v následujících třech letech  

55 schválených projektů, 50 z nich bylo zařazeno do Prioritní osy I. Naplánováno bylo 

mnoho finančně náročných projektů, které vyčerpaly do roku 2010 dotace ERDF téměř 

ze tří čtvrtin (21,5 mil. Eur). V nadcházejících čtyřech letech bylo schvalováno 48 

projektů, na které byla použita zbylá čtvrtina dotace (7,9 mil. Eur). Od roku 2011 začalo 

být pro zajištění rovnoměrnějšího využití prostředků mezi osami schvalováno více 
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projektů v Prioritní ose II.  Stejného počtu schválených projektů v prioritních osách se 

podařilo dosáhnout jen v roce 2012. V posledním roce schvalování (2014) opět 

množství projektů v Prioritní ose I výrazně převýšilo množství v Prioritní ose II.  

Opatření z roku 2010, které mělo za cíl podpořit projekty Prioritní osy II, splnilo 

do určité míry svůj účel. Zatímco do roku 2010 připadal na Prioritní osu II každý desátý 

schválený projekt, na konci období to byl téměř každý čtvrtý. Dá se předpokládat, že 

pokud by toto opatření nevzniklo, program by byl v regionech PK a OPf tematický 

jednotvárný, zaměřený převážně na oblasti kultury, vzdělání a cestovního ruchu. Přesný 

vývoj schválených projektů v celém programovém období je zaznamenán na Obr. 11. 

 

Obr. 11: Kumulat. vývoj schválených projektů PK a OPf v Prioritní ose I a II OP PS Cíl 

3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 
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5.5 Rozdělení projektů podle objemu financí 

Dotace poskytnuté z ERDF neměly určenou maximální výši podpory, proto 

mohly během programu vzniknout projekty s různě vysokými náklady. Jediným 

stanoveným limitem byla minimální celková částka vyšší než 25 tisíc Eur (Příručka pro 

české žadatele 2011).  

U některých projektů nebyla alokace ERDF zcela vyčerpána a docházelo ke 

snižování jejich celkových nákladů. Při spolupráci PK a OPf došlo u jednoho z projektů 

ke snížení nákladů z původní plánované částky přesahující 25 tisíc Eur na částku pod 

hranicí 25 tisíc Eur, tento projekt měl spadat do oblasti Dispozičních fondů. Žadatel měl 

již ve fázi přípravy projektu předpokládat možnost snížení nákladů, v tomto případě 

mohl vzniknout problém s proplácením dotace ERDF.  

 

Obr. 12: Počet projektů PK a OPf rozdělený podle finanční náročnosti (v eurech) v OP 

PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 

Obr. 12 zobrazuje rozdělení projektů podle jejich finanční náročnosti. Pro 

rozdělení byla zvolena finanční rozmezí, která poukazují na vyváženost v realizaci 

méně i více finančně náročných projektů. Celkem u deseti z analyzovaných projektů se 

celkové náklady pohybovaly pod částkou 50 tisíc Eur.  S výjimkou jednoho měly 

všechny tyto projekty Vedoucího partnera na české straně. Jednalo se převážně o 

vzdělávací projekty určené pro školy. Nejvíce projektů s různým tematickým 
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zaměřením zahrnovalo finanční rozmezí 51-500 tisíc Eur. Do celkové částky 501 tis. -  

1 mil. Eur spadaly ve většině případů projekty zaměřené na výstavbu turistických stezek 

a na pořádání kulturních akcí. Projekty nad 1 mil. Eur se nejčastěji týkaly rekonstrukce 

dopravní infrastruktury. V celkovém součtu není zahrnut jeden projekt, u kterého se 

celkové náklady snížily pod 25 tisíc Eur. 

 

5.6 Splnění kritérií přeshraniční spolupráce 

Pro schválení projektu bylo nutné splnit dvě z uvedených kritérií – společná 

příprava, společná realizace, společný personál a společné financování. Podle množství 

splněných kritérií přeshraniční spolupráce lze posoudit, jak velká byla snaha partnerů 

podílet se na projektech. Počet projektů, které splnily všechna kritéria, bylo 33. U 

dalších 48 byla splněna tři libovolná kritéria (viz Obr. 13). Nad rámec minimálních 

dvou kritérií bylo tedy dohromady zrealizováno 81 projektů, což svědčí o vysoké míře 

spolupráce na projektech u partnerů.  

 

Obr. 13: Kombinace splněných kritérií PK a OPf v přeshraniční spolupráci v OP PS  

Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 
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Obr. 14 uvádí počet projektů, které splnily příslušné kritérium přeshraniční 

spolupráce. Kritérium, které bylo splněno u všech 102 projektů, byla „společná 

příprava“. Další kritérium „společná realizace“ mělo zastoupení téměř u všech projektů. 

Naopak nejméně projektů splňovalo kritéria „společný personál“ a „společné 

financování“. Splněná kritéria u jednotlivých projektů jsou uvedena v Příloze B.  

 

Obr. 14: Splnění kritérií PK a OPf v přeshraniční spolupráci v OP PS Cíl 3 ČR – 

Bavorsko 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů Krajského úřadu PK, 2017 
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v Klatovech, Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem 

v Regensburgu a v Plzni, obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia v Schönsee nebo 

vzdělávací centrum pro mládež Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ.  
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V některých případech se přeshraniční partner měnil, u mnohých projektů však bylo 

zachováno partnerství ve stejné formě a začaly vznikat na sebe navazující projekty, 

které pokračují i v novém programovém období. Schválené projekty programového 

období 20014-2020 jsou uedeny v příloze C. Příkladem kooperací je např.: 

 

český partner: KNOFLÍK, z.s. – Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže  

německý partner: Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ gGmbH 

Předmětem projektů bylo sblížit žáky českých a bavorských škol. Jednalo se 

především o společné kulturní a vzdělávací akce, semináře, vzájemné několikadenní 

poznávací pobyty, které se uskutečňovaly během roku 2009 v rámci projektu „Společně 

nahoru – německo-český vzdělávací projekt pro mládež“. Během roku 2011 

pokračovala spolupráce projektem „Objevuj rozmanitost“ a během roku 2014 projektem 

zaměřeným na prohlubování znalostí v oblasti životního prostředí „Zdravá energie pro 

život“. V novém projektu „Život? Otázka stylu!“, který je součásti nynějšího programu 

přeshraniční spolupráce, opět probíhá spolupráce těchto sdružení. 

 

český partner: Plzeň 2015 o.p.s 

německý partner: Bavaria Bohemia e. V.  

Spolupráce začala projektem „Impuls 2015“ v roce 2011-2013 a dále 

pokračovala projektem „Regio 2015“ v letech 2014-2015. Tyto projekty mimo jiné 

sloužily k propagaci města Plzeň v souvislosti s titulem Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015. Oba partneři realizovali mnoho kulturních akcí se zapojením umělců 

z celého příhraničí. Byly realizovány taneční projekty, literární projekty, umělecké a 

divadelní projekty pro školy atd. V roce 2017 je naplánovaná realizace projektu 

„Barokní region Čechy Bavorsko“, který by měl kulturními akcemi vyzdvihnout 

význam barokní doby, jež má v těchto regionech se svým kulturním barokním 

dědictvím velký kulturně-historický potenciál. 
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čeští partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých 

výměn mládeže Tandem 

německý partner: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 

Tandem des BJR 

Projekt „Odmalička“ podporoval v letech 2009–2011 spolupráci českých a 

bavorských mateřských škol, mateřských center a dalších organizací v předškolní 

oblasti s cílem podpořit seznamování se s jazykem sousední země. Dále spolupráce 

pokračovala v letech 2012-2014 projektem „Krůček po krůčku do sousední země“ 

zaměřeným nejen na děti mateřských škol, ale byl rozšířen také na žáky prvního stupně 

základních škol, dětských zařízení a dalších organizací a spolků. V současné době 

probíhá projekt „Sousední světy“, který nadále pracuje s dětmi a mládeží na rozšiřování 

jazykového vzdělávání. 

 

český partner: Centrum pro komunitní práci Západní Čechy 

něměcký partner: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 

Spolupráce těchto organizací probíhala v letech 2010-2011 projektem „Živé 

paměti Sudet“ a pokračovala v letech 2012-2013 projektem „Příběhy Sudet“. Cílem 

projektů bylo shromáždění informací a zdokumentování života v předválečných 

Sudetech prostřednictvím rozhovorů s žijícími pamětníky. V tomto programovém 

období již probíhá spolupráce těchto partnerů v dalším projektu s tematikou Sudet – 

„Znovuobjevené poklady Sudet“, jehož cílem je obnova kulturního dědictví 

v sudetských regionech. 

 

český partner: A BASTA! 

německý partner: cojc gGmbH – Theaternetzwerk Böhmen-Bayern 

První projekt probíhal v letech 2011-2013 a nesl název „Hnutí na hranici“, 

v letech 2014-2015 na něj navázal projekt „Otevřené hranice, noví poslové - Budování 

nové generace“. Projekty vznikly na základě iniciativy mladých lidí, kteří se pomocí 

divadelních projektů snaží překonávat jazykovou bariéru a rozvíjet česko-německé 

kulturní vztahy. Součástí programového období 2014-2020 je další již zahájený tříletý 

projekt „Nové strategie propojování příhraničí“. 
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6 Vyhodnocení vybraných projektů přeshraniční 

spolupráce Plzeňského kraje a Oberpfalz 

Následující projekty byly tematicky vybrány na základě potenciálů, kterých se 

podařilo v rámci OP PS Cíl 3 na území PK a OPf nejvíce využít. Podle množství 

projektů realizovaných v jednotlivých oblastech podpory Prioritní osy I je patrné, že byl 

velký zájem o projekty v oblasti rozvoje kultury, cestovního ruchu a vzdělání, proto 

byla věnována pozornost projektům zaměřeným na rekonstrukci zámku, výstavbu 

cyklostezky a kooperaci mezi vzdělávacími zařízeními. U témat zahrnutých v Prioritní 

ose II byla nejúspěšnější oblast zaměřující se na ochranu životního prostředí, proto se 

další vybraný projekt zabývá ochranou půdy a vody. Další významnou oblastí podpory, 

která nedominovala velkým množstvím projektů, avšak z finančního hlediska stojí za 

zmínku, je doprava.  

 

6.1 Bavorské salónky – společenské a výstavní sály na zámku 

Bor 

Tab. 15: Partneři projektu a výše poskytnutých dotací ERDF 

  
Prostředky ERDF 

(v eurech) 

Dotační sazba 

(v %) 

VP Obec Bor 87 184 50 

PP Obec Pleystein 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Poznámka: VP – Vedoucí partner, PP – Projektový partner 

Spolupráce mezi městy Bor a Pleystein započala v roce 2003 podepsáním 

Partnerské smlouvy. Obce se nacházejí v blízkosti hraničního přechodu Rozvadov a 

společně se podílí na organizování kulturních a turistických aktivit mezi školami a 

různými organizacemi (Oficiální stránky města Bor 2017). Jedním z předmětů dalších 

společných aktivit se stala spolupráce na stavebních úpravách části hradu a zámku 

v městě Bor v rámci programu přeshraniční spolupráce. Zámek procházel rekonstrukcí 

již od roku 2003, v několika etapách se díky financím z programu Phare CBC podařilo 

zpřístupnit veřejnosti zámeckou věž, opravit kapli sv. Vavřince, provézt restauraci 

maleb atd (Zámek Bor).  
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V roce 2010 na 7. zasedání MV v Chodové Plané byl naplánován projekt 

týkající se vytvoření Bavorských salónků v nevyužívaných prostorách zámku. Tento 

projekt byl zařazen do Prioritní osy I – Výchova a všeobecné vzdělání, věda, výzkum, 

kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami. 

Vedoucím partnerem se stalo město Bor, Projektovým partnerem město Pleystein. 

Město Bor nedisponovalo vhodnými prostory s dostatečnou kapacitou pro 

pořádání výstav a akcí mezi partnerskými městy. Z toho důvodu byl předložen návrh 

využít zdevastované prostory zámku k vytvoření Bavorských salonků, které by sloužily 

jako společný prostor pro konání společenských, kulturních či vzdělávacích akcí 

(Strategický plán rozvoje města Bor 2010). 

Realizace probíhala od července 2010 do září 2012. Celkové náklady na 

uskutečnění projektu činily 174 368 Eur, poskytnuté dotační prostředky ERDF tvořily 

polovinu celkové částky (viz Tab. 15), zbylá částka byla financována obecním 

rozpočtem města Bor. Přeshraniční partneři se podíleli na projektu společnou přípravou, 

společnou realizací a společným personálem, byly tak splněny tři ze čtyř kritérií 

přeshraniční spolupráce. Na zámku Bor bylo vytvořeno 5 bavorských salonků, které 

jsou využívány nejen projektovými partnery, ale také českými a bavorskými 

organizacemi, spolky a obcemi. Probíhají zde sezónní výstavy a společenské akce. 

V jednom ze salonků byla instalována expozice s ukázkami česko-bavorské historie a 

současnosti a expozice o historii původních majitelů.  

Rekonstrukce prostorů neposkytla jen prostory ke konání česko-bavorských 

setkání, přispěla také k zatraktivnění celého zámku v oblasti turismu, a tím k využití 

potenciálu města v rozvoji cestovního ruchu. Na opravu byly, mimo prostředků 

programů Phare CBC a  

, využity dotace z Regionálního operačního programu ROP Jihozápad nebo 

ze součastnostného Programu stabilizace a obnovy venkova (Zámek Bor).  
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6.2 Cyklotrasa Draženov – Petrovice úsek B.02 

Tab. 16: Partneři projektu a výše poskytnutých dotací ERDF  

  Prostředky ERDF 

(v eurech) 

Dotační sazba 

(v %) 

VP Obec Draženov 115 741 85 

PP Obec Furth im Wald 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Poznámka: VP – Vedoucí partner, PP – Projektový partner 

Spolupráce obcí Draženov a Furth im Wald na výstavbě cyklotrasy byla 

zahájena v roce 2014. Nejednalo se o první projekt, ve kterém by figurovaly tyto dvě 

obce. Město Furt im Wald pravidelně spolupracuje na projektech se sdružením obcí 

Svazek Domažlicko, jehož členem je mimo jiné také Draženov (Svazek Domažlicko 

2017).  

Obce Draženov byla před začátkem realizace cyklostezky spojena s okresním 

městem Domažlice komunikací I třídy č. 1/22. Trasa pro pěší turistiku a cykloturistiku 

byla možná pouze z Domažlic do Petrovic, zbylý úsek do Draženova byl veden po 

silnici I třídy, který představuje místo výrazně zatíženo automobilovou dopravou a hrozí 

zde tedy potenciální nebezpečí výskytu nehod. Z toho důvodu byla navrhnuta 

cyklotrasa, která měla odklonit turisty z přetížené komunikace a zajistit tak jejich 

bezpečí. Zároveň by představovala nové vybudované propojení cyklotrasy č. 2287 

Lísková – Luženice, která dále navazuje na mezinárodní cyklotrasu č. 3 Praha – Plzeň – 

Regensburg – Mnichov. 

Projekt byl doporučen k schválení pouze v případě, jednalo by se o výjimku 

s ohledem na usnesení ze 7. zasedání MV o budování cyklostezek. Po navštívení místa 

realizace bylo potvrzeno, že projekt splňuje výjimku. Jeho realizace byla naplánována 

na 15. zasedání MV v Neualbenreuthu. Projekt byl zařazen do prioritní osy I – Cestovní 

ruch, volný čas a rekreace.  

Realizace probíhala od srpna 2014 do prosince 2014. Celkové náklady byly ve 

výši 136 167 Eur, dotační prostředky ERDF tvořily 85 % částky – 115 741 Eur (viz 

Tab. 16). Zbylá částka byla financována státním rozpočtem a rozpočtem obce 

Draženov. Partneři se podíleli na spolupráci společnou přípravou, společnou realizací a 

společným personálem. Vybudovaný úsek cyklotrasy byl zpevněn asfaltobetonem a 
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funguje v délce 1031 m a šířce 3 m. Součástí projektu byla také tvorba aktualizovaných 

česko-bavorských cyklomap.  

 

6.3 Integrovaná ochrana půdy a vody v povodí Drachensee 

Tab. 17: Partneři projektu a výše poskytnutých dotací ERDF  

  Prostředky ERDF 

(v eurech) 

Dotační sazba 

(v %) 

VP 
Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 

Wasserwirtschaft 
182 118 60 

PP Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 85 103 85 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017  

Poznámka: VP – Vedoucí partner, PP – Projektový partner 

Projekt vznikl spoluprací příhraničních partnerů Regierung der Oberpfalz - 

Sachgebiet Wasserwirtschaft (Vlády Horního Falcka - oboru Vodního hospodářství) se 

sídlem v Regensburgu a Biologického centra AV ČR, v.v.i. sídlícího v Českých 

Budějovicích.  

Drachensee (Dračí jezero) je umělá vodní nádrž, která byla vybudovaná v roce 

2008 v blízkosti města Furth im Wald v okrese Cham. Plní funkci ochrany před 

povodněmi a rekreace. Zdrojem vody jsou vodní toky Danglesbach pramenící na 

bavorské straně a Kouba na české straně. Nádrž se potýkala s vysokým množstvím 

nežádoucích látek, které způsobovalo odnos živin z čistíren odpadních vod, 

kanalizačních výpustí či nadměrně hnojených zemědělsky využívaných ploch. Při 

trvalých srážkách docházelo k odplavování půdy do nádrže a ústících vodních toků, což 

vedlo především v letních měsících k výskytu jedovatých sinic, které narušovaly 

ekologickou funkci jezera a bránily v rozvoji cestovního ruchu. Cílem projektu bylo 

pomocí ochranných opatření zlepšit kvalitu vody, snížit přísun živin a zabránit erozi 

půdy ve vodní nádrži a zvýšit tak její atraktivitu pro využití v cestovním ruchu 

(Integrovaná ochrana půdy a vody v povodí Drachensee).   

Projekt byl schválen na 11. zasedání MV v Degendorffu jako součást Prioritní 

osy II – Životní prostředí a ochrana přírody. Projekt probíhal od ledna 2012 do června 

2015. Celkové náklady byly ve výši 356 095 Eur, prostředky ERDF tvořily u bavorské 

části programu 85 103 Eur a u české části 182 118 Eur (viz Tab. 17). Partneři se podíleli 
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na tvorbě projektu společnou přípravou, společnou realizací a společným financováním. 

Ve spolupráci projektových partnerů a Úřadu pro výživu, zemědělství a lesnictví 

v Regensburgu a Úřadu vodního hospodářství v Regensburgu byla na bavorské straně 

vybrána 3 prostorově vymezená subpovodí jezera ohrožená erozí a v každém byla 

vybudována protierozní retenční nádrž. Dále byly vytvořeny koncepty pro jednotlivá 

povodí s možnostmi proti erozní ochrany, které měly zajistit stabilizování půdy v 

povrchu. Na české straně byla vypracována koncepce integrované regionální ochrany 

vody a půdy pro povodí Kouby.  

Oblast Dračího jezera a okolí se stala místem realizace mnoha projektů. 

Navazuje na projekty česko-bavorské spolupráce podpořené z předešlého programu 

Interreg IIIA. Dále v rámci OP PS Cíl 3 navazuje na projekt „Přehraniční ochrana vod 

v povodí Drachensee“, který se zabýval monitorováním a vyhodnocováním stavu 

životního prostředí a vytvářením opatření na ochranu vody a půdy. Další projekty 

zaměřené na lokalitu Dračího jezera v tomto programovém období byly projekty 

„Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera I“ a „Rozvoj turistické 

infrastruktury v oblasti Dračího jezera II“. V těchto případech šlo o vybudování sítě 

cyklotras a naučných stezek, které umožnily propojit české i bavorské obce s rekreační 

oblastí.  

 

6.4 Řemeslo pro Evropu 

Tab. 18: Partneři projektu a výše poskytnutých dotací ERDF  

  
Prostředky ERDF 

(v eurech) 

Dotační sazba 

(v %) 

VP Střední odborné učiliště stavební, Odborné 

učiliště a Učiliště, Plzeň 
67 362 85 

PP Handwerkskammer Niederbayern-Oberfalz 9 557 70 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Poznámka: VP – Vedoucí partner, PP – Projektový partner 

SOU stavební, Odborné učiliště a Učiliště v Plzni je jediným zařízením v PK 

poskytující střední vzdělání s výučním listem v oborech spojených se stavebnictvím. 

Partnerem školy se stal subjekt Handwerkskammer Niederbayern-Oberfalz (Komora 
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řemesel Dolního Bavorska-Horního Falcka) se sídlem v Regensburgu. Projekt byl 

iniciován ze strany školy a byl zaměřen na vzdělávání řemeslníků stavebních oborů.   

V Plzeňském kraji a v Bavorsku se již dlouhodobě rozvíjí společný pracovní trh, 

úrovni rozvoje ovšem ne zcela odpovídá stav odborného a jazykového vzdělávání na 

obou stranách hranice. Jednou z příčin jsou odlišné systémy odborného vzdělávání v 

České republice a v Bavorsku. Cílem projektu bylo přiblížit systém odborné vzdělávání 

v obou regionech a tím vytvořit podmínky pro uplatnění budoucích řemeslníků 

stavebního zaměření.  

Projekt byl naplánován v roce 2012 na 12. zasedání MV ve Františkových 

Lázních v rámci Prioritní osy I – Výchova a všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, 

zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami. Realizace 

probíhala od ledna 2013 do června 2015. Celkové náklady projektu činily 100 000 Eur, 

finanční prostředky ERDF (viz Tab. 18) byly doplněny na české straně financemi ze 

státního a krajského rozpočtu a na bavorské straně soukromými zdroji. Na jeho 

uskutečnění splnili partneři všechna čtyři kritéria přeshraniční spolupráce.  

V rámci přeshraniční aktivity se uskutečnilo 10 pětidenních výměnných pobytů, 

kterých se zúčastnilo 80 žáků. Při realizaci pobytů byl kladen důraz na posílení odborné 

složky výuky se zaměřením na speciální techniky malířských a lakýrnických prací a na 

dřevozpracující práce. Dále byly realizovány 4 pětidenní odborné kurzy pro žáky a 

pedagogy v Bavorsku i Plzeňském kraji. Čeští žáci po absolvování odborných kurzů 

získali certifikát platný v celé Spolkové republice Německo. 

Projektu „Řemeslo pro Evropu“ předcházel projekt „Přeshraniční spolupráce v 

řemeslných učebních oborech“, na kterém partneři spolupracovali v letech 2009-2013. 

O zájmu pokračovat ve spolupráci svědčí již v pořadí třetí projekt „Řemeslo bez 

hranic“, který probíhá v současné době v rámci OP Cíl EÚS 2014-2020 a je na něj 

vyhrazeno z fondu ERDF 114 183 Eur. Vedoucím partnerem zůstává Střední odborné 

učiliště stavební v Plzni, která spolupracuje s dosavadním partnerem 

Handwerkskammer Niederbayern-Oberfalz, spolupráce však byla rozšířena o nové 

partnery – Soukromé učiliště Grafenwöhr, Střední škola a Základní škola, Oselce a 

Státní učňovské školní středisko Wiesau (SOU stavební Plzeň).  
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6.5 Klenčí pod Čerchovem – rekonstrukce silnice II/189 

Tab. 19: Partneři projektu a výše poskytnutých dotací ERDF  

  Prostředky ERDF 

(v eurech) 

Dotační sazba 

(v %) 

VP Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přís.org. 1 062 500 85 

PP Staatliche Bauamt Regensburg 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Poznámka: VP – Vedoucí partner, PP – Projektový partner 

Obec Klenčí pod Čerchovem, nacházející se v blízkosti hraničního přechodu 

Lísková, se stala místem realizace projektu zaměřeného na opravu komunikace. 

Partnerem projektu byla přízpěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského 

kraje, přís.org., jako přeshraniční partner byl zvolen Staatliche Bauamt Regensburg 

(Státní stavební úřad Regensburg). 

Komunikace v obci Klenčí pod Čerchovem se potýkala se špatným technickým 

stavem, který dlouhodobě neumožňoval zajistit bezpečnou a kvalitní dopravu, která by 

podléhala současným standardům. Oprava v původních parametrech nebyla možná, 

protože komunikace neodpovídala současným normovaným rozměrům komunikací II. 

třídy. Cílem projektu byla rekonstrukce komunikace, která by zajistila bezpečný a 

plynulý provoz po silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Lísková – Waldmünchen.  

Projekt byl schválen v prosinci 2011 na 10. zasedání MV v Českém Krumlově. 

Realizace započala v lednu 2012 a celková rekonstrukce probíhala ve třech eapách do 

června 2014. Fiannční prostředky poskytnuté z ERDF byly ve výši 1 062 500 Eur (viz 

Tab. 19), zbylá částka byla financována ze státního a krajského rozpočtu. Celkové 

náklady se vyšplhaly na 1 250 000 Eur. Přeshraniční partneři se na projektu podíleli 

společnou přípravou, společnou realizací a společným personálem. Silnice byla 

opravena v délce 1873 m, rekonstrukci doprovázela výstavba chodníků, parkovacích 

míst a nová dopravní značení. Jejím otevřením se podařilo o napojení na již 

zrekonstruovanou silniční síť v Bavorsku. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala přeshraniční spoluprací na česko-bavorských 

hranicích v rámci OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013. Území mělo možnost 

navázat na předchozí program Interreg IIIA a nadále čerpat finanční prostředky ze 

zdrojů EU. Hlavní část práce se soustředila na příhraniční regiony PK a OPf. Tyto 

vybrané regiony se staly místem dopadu mnoha projektů a měly tak možnost vytvářet 

přeshraniční vazby pro nadcházející spolupráci.  

Cílem práce bylo představit OP PS Cíl 3 na česko-bavorských hranicích a 

zhodnotit jeho vývoj na základě analýzy zrealizovaných projektů v PK a OPf. Projekty 

byly hodnoceny podle místa dopadu, jejich tematického zaměření a množství 

poskytnutých finančních prostředků z ERDF. Dalším cílem bylo zjistit, zda spolupráce 

partnerů v programovém období 2007-2013 pokračuje i v programovém období  

2014-2020. Posledním cílem bylo provést analýzu vybraných projektů a zhodnotit jejich 

dopad. 

V zájmovém území bylo zrealizováno 102 projektů, což představovalo 34 % 

všech projektů v česko-bavorském programu. Z poskytnutých finančních zdrojů ERDF 

bylo využito 29,4 mil. Eur, což tvořilo 27 % celkové vyčerpané částky programu.  

Na realizaci byla použita větší částka z dotační části programu OPf než PK. Na zbylém 

financování z národních prostředků se rovněž podílel OPf větší částkou, tady se z části 

promítl rozdíl v max. dotační sazbě (PK – 85 %, OPf – 70 %) a fakt, že OPf v mnoha 

případech ani o prostředky s max. sazbou nepožádal.  

Na obou územích bylo realizováno podobné množství projektů. To je zejména 

dáno tím, že se jednalo z větší části o neinvestiční projekty, jako např. vzdělávací kurzy, 

výměnné pobyty, kulturní akce a různé studie, jejichž realizace se odehrávala na české i 

bavorské straně hranic. Pokud se jednalo o projekty investičního charakteru, jejich počet 

byl také na obou stranách hranice srovnatelný. Z velké části se jednalo o projekty 

realizované v těsné blízkosti hranic, kde byla jako místa dopadu určena obě území, 

v této souvislosti lze zmínit např. výstavbu turistických tras. V 60 případech se jednalo 

o místo dopadu na obou územích, zbylé projekty byly ve 22 případech realizovány 

v OPf, ve 20 případech v PK. Na území OPf se tedy uskutečnilo projektů více, ovšem 

nejednalo se o výrazný rozdíl. Podobných výsledků bylo zjištěno i u srovnání role 
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Vedoucího partnera, v 53 případech se ujal role OPf, ve 49 PK. Snaha o navrhování 

projektů byla větší ze strany OPf, ale opět bez velkých rozdílů. Co se týče lokalizace 

projektů v závislosti na vzdálenosti od státních hranic, lze říci, že větší množství 

projektů bylo realizováno v blízkosti státních hranic. Jako místa realizace některých 

projektů byla určena i centra regionů, např. Plzeň nebo Regensburg. Lokalizace do 

těchto center byla ovlivněna sídly mnohých žadatelů v centru. Místo dopadu v těchto 

případech nebývalo samotné město, realizace projektů se vztahovala na spolupráci ve 

více oblastech regionu. Z toho vyplývá, že zde nebyla intenzita spolupráce stejně 

vysoká jako v pohraničí. Tímto zjištěním byla částečně potvrzena první stanovená 

hypotéza. Zájem o prohlubování přeshraničních vztahů je větší v blízkosti hranic. Větší 

zájem o realizaci projekt ze strany OPf se nepotvrdil, na obou územích byl zrealizován 

téměř stejný počet projektů a role Vedoucího partnera se na obou územích ujal podobný 

počet subjektů.  

Tematické zaměření projektů bylo stanoveno dvěma prioritními osami.  

V 82 případech byla využita Prioritní osa I, konkrétně se projekty zaměřovaly na oblasti 

vzdělání, kultury a cestovního ruchu. V prioritní ose II bylo podpořeno 20 projektů, šlo 

nejčastěji o témata spojené s ochranou přírody. Množství finančních prostředků ERDF 

bylo v prioritních osách rovněž nevyvážené. Z celkových dotací bylo 77,4 % alokováno 

do Prioritní osy I, pouhých 22,6 % bylo alokováno do Prioritní osy II. Nejnákladnější 

projekty vznikly na podporu turistické a dopravní infrastruktury.  

Během celého programového období množství schvalovaných projektů kolísalo. 

V prvním roce existence programu žádné projekty schvalovány nebyly z důvodu 

zpoždění realizace programu. V následujících třech letech (do roku 2010) vzniklo 55 

projektů s dotacemi 21,5 mil Eur, většina jich byla součástí Prioritní osy I. V dalších 

čtyřech letech se uskutečnilo zbylých 47 projektů s podstatně nižšími dotacemi 7,9 mil. 

Eur, podpora byla již zaměřena na více projektů v Prioritní ose II.  

U mnohých příhraničních partnerů nezůstala spolupráce pouze u realizace 

jednoho společného projektu. Řada z nich se zapojila ve více případech. Na sebe 

navazující projekty byly nejčastěji zaměřeny na spolupráci škol a jiných vzdělávacích 

zařízení. Snaha partnerů, pokračovat ve spolupráci i nadále, je patrná na schválených 

nebo již probíhajících projektech nového programového období 2014-2020 (viz Příloha 

C). Uzavřené partnerské dohody jsou často mezi subjekty, které spolu již 
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spolupracovaly v programovém období 2007-2013. Toto zjištění potvrzuje druhou 

stanovenou hypotézu. Partneři zrealizovaných projektů mají snahu o prohlubování 

přeshraniční spolupráce tvorbou navazujících projektů. 

Na závěr bylo cílem práce zhodnotit vybrané projekty a zjistit možnost 

spolupráce partnerů do budoucna. Všechny vybrané projekty splnily stanovené cíle a 

jejich realizace přispěla k rozvoji dané oblasti. Pokračování ve spolupráci, tvorbou 

nových projektů v rámci současného programu přeshraniční spolupráce, bylo zjištěno u 

jednoho z vybraných projektů zaměřeného na oblast vzdělání. U projektů, kde byly 

partnery samotné obce, shledávám velký potenciál ve spolupráci i bez pomoci fondu EU 

díky jejich blízké vzdálenosti a možnosti snadné komunikace.  

U vymezeného území dále shledávám významný potenciál přeshraniční 

spolupráce v poměrně dlouhé hraniční linií spojující tyto dva regiony, která nabízí 

široké území k vytváření hospodářských a sociálních interakcí. Vzniklé vazby by 

mohly napomoci k budování dlouholeté spolupráce a k odstraňování zbylých bariér 

(jazykových, kulturních aj.) provázející toto území.  
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Příloha A: Seznam zrealizovaných projektů v PK a OPf v OP PS Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 

 

 

VP/PP 
Dotační 

místo 
Název projektu Žadatel 

Celkové 

náklady 

Prostředky 

ERDF 

Dotační 

sazba 

Prioritní 

osa, 

oblast 

podpory 

Rok 

schválení 

1 

 

VP OPf Schauplatz vhs Bildungs-u.Service-gGmbH Vohenstrauß 210 472,44 € 147 330,70 € 70 % 
1,4 

  

2008 

  PP PK Dějiště Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech 1 547,83 € 1 315,65 € 85 % 

2 

 

VP OPf Von klein auf - Dt.-tsch. Zusammenarbeit im Vorschulbereich 
Koordinierungszentrum Dt.-Tsch. Jugendaus-tausch Tandem des BJR, 

Regensburg 
132 000,00 € 92 400,00 € 70 % 

1,4 

  

2009 

  
PP PK Odmalička - Česko-německá spolupráce předškolních zařízení 

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum čes.-něm. výměn 

mládeže 
50 724,02 € 43 115,41 € 85 % 

3 

 

VP OPf 
Wir sind Europa! Entwicklungsperspektiven für den 

Wirtschaftsraum 
Industrie- und Handelskammer Regensburg 843 938,24 € 590 756,77 € 70 % 

1,1 

  

2008 

  
PP PK My jsme Evropa! Perspektivy rozvoje hospodářského prostoru Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje 589 647,43 € 501 200,28 € 85 % 

4 

 

VP OPf Impulz bavaria-bohemia Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Landkreis Cham 609 158,24 € 501 200,28 € 82 % 
1,1 

  

2008 

  PP PK Impulz bavaria-bohemia Okresní hospodářská komora Klatovy 341 388,42 € 290 180,14 € 85 % 

5 

 

VP OPf Kultur ohne Grenzen Bavaria Bohemia e.V. 776 763,55 € 543 734,49 € 70 % 
1,4 

  

2008 

  PP PK Kultura bez hranic Západočeské muzeum v Plzni 159 625,02 € 135 681,24 € 85 % 

6 

 

VP OPf Dt.-tschech. Fachklasse Maschinen- u. Anlagenführer/in Young Company of Practice-Youcomp e.V. 218 297,06 € 152 807,94 € 70 % 
1,3 

  

2008 

  PP PK 
Česko-německá odborná třída pro obor mechanik/čka strojů a 

zařízení 
Střední průmyslová škola Tachov 131 328,51 € 111 629,23 € 85 % 

7 

 

VP OPf 
DIALOG: MUZEUM Ein kompetenznetz für die Zukunft der 

Region 
Lkr. Cham 472 100,00 € 330 470,00 € 70 % 

1,4 

  

2008 

  
PP PK DIALOG: MUZEUM Síť kompetence pro budoucnost regionů Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 61 456,10 € 52 237,68 € 85 % 

8 

 

VP OPf 
Lebensachse Schwarzach - grenzüberschreitende 

Besucherlenkung 
Gemeinde Tiefenbach 111 550,79 € 78 085,55 € 70 % 

1,2 

  

2008 

  
PP PK Životní osa Schwarzach - přeshraniční navádění turistů Mikroregion Chodská Liga 9 872,00 € 7 897,60 € 80 % 

9 

 

PP OPf Aufbau eines multifunktionellen Zentrums Evang.-Luth. Kirchengemeinde Vohenstrauss 0,00 € 0,00 € 0 % 
1,4 

  

2008 

  VP PK Vybudování multifunkčního centra Farní sbor Českobratrské církve, Černošín 75 022,76 € 63 769,34 € 85 % 

10 

 

PP OPf Landmuseum in Halže und Neualbenreuth Marktgemeinde Neualbenreuth 47 871,75 € 33 510,23 € 70 % 
1,4 

  

2008 

  VP PK Vesnické muzeum v Halži a Neualbenreuthu Zlatý čas, o.p.s. 313 664,17 € 266 614,54 € 85 % 

11 

 

PP OPf Christliches Bildungs- und Schulungszentrum in Klatovy Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden Wahlfahrts 0,00 € 0,00 € 0 % 
1,4 

  

2008 

  VP PK Křesťanské vzdělávací a školící středisko v Klatovech Římskokatolická farnost Klatovy 253 049,23 € 215 091,84 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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12 

 

PP OPf 
Unterstützung der Konkurenzfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Betriebe 
Amt für Landwirtschaft und Forsten Cham 81 786,33 € 57 250,43 € 70 % 

1,1 

  

2008 

  
VP PK Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem Úhlava o.p.s. 95 264,14 € 80 974,51 € 85 % 

13 

 

PP OPf Böhmisch-Bayerische Schule für Kunst und Gestaltung Akademie Regensburg Private Schule für Kunst und Gestaltung 604 237,16 € 422 966,01 € 70 % 
1,4 

  

2008 

  
VP PK Česko-bavorská škola umění a designu Západočeská univerzita v Plzni 455 501,75 € 387 176,48 € 85 % 

14 

 

PP OPf 
Jugendliche der Region gestalten gemeinsam ihre berufliche 

Zukunft 
Europa - Berufsschule Weiden 38 810,28 € 27 167,20 € 70 % 

1,4 

  

2008 

  
VP PK Mládež regionu utváří společně svoji profesní budoucnost Střední odborná škola, Stříbro 55 627,59 € 47 283,43 € 85 % 

15 

 

PP OPf 
Geschichte im bayerisch-tschechischen Grenzraum in den Jahren 

1945-2008 
Universität Regensburg 119 518,20 € 83 662,74 € 70 % 

1,4 

  

2008 

  
VP PK Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008 Západočeská univerzita v Plzni 72 110,74 € 61 294,12 € 85 % 

16 

 

VP OPf Netzwerk Verbraucherschutz Bayern/Tschechien ConNet Technische Universität München 211 680,16 € 148 176,11 € 70 % 
1,4 

  

2009 

  PP PK Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet Západočeská univerzita v Plzni 7 986,70 € 6 788,69 € 85 % 

17 

 

VP OPf 
Gemeinsam hoch hinaus - ein d-cz Bildungsprojekt für 

Jugendliche 
Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ 225 693,01 € 151 839,77 € 67 % 

1,4 

  

2008 

  
PP PK Společně nahoru - německo-český vzdělávací projekt pro mládež KNOFLÍK 0,00 € 0,00 € 0 % 

18 

 

VP OPf 
K.a.d.W.! - Bayerisch-böhmische Ausbildungskooperation der 

Fliesenleger 
bfz Hof 38 638,59 € 27 047,01 € 70 % 

1,4 

  

2009 

  
PP PK 

Keramiku na stěnu! Bavorsko-česká kooperace ve vzdělávání 

obkladačů 
Střední škola Horní Bříza 8 668,27 € 7 368,02 € 85 % 

19 

 

VP OPf 
Förderung der touristischen Infrastruktur im Einzugsgebiet des 

Drachensees I 
Stadt Furth im Wald 744 813,74 € 521 369,61 € 70 % 

1,2 

  

2009 

  
PP PK Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera I Svazek obcí Domažlicko 1 641 630,00 € 1 394 588,99 € 85 % 

20 

 

VP OPf 
Förderung der touristischen Infrastruktur im Einzugsgebiet des 

Drachensees II 
Stadt Furth im Wald 737 827,26 € 516 479,08 € 70 % 

1,2 

  

2009 

  
PP PK Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera II Městys Všeruby 670 635,69 € 570 040,32 € 85 % 

21 

 

PP OPf 
Gemeinsamer Semesterkurs für tschechische und deutsche 

Studenten 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden 7 802,62 € 5 461,83 € 70 % 

1,4 

  

2009 

  
VP PK Společný semestrální kurs českých a německých studentů Západočeská univerzita v Plzni 29 136,13 € 24 765,70 € 85 % 

22 

 

PP OPf Verbindungsradwege zum internationalen Radweg Markt Eschlkam 0,00 € 0,00 € 0 % 
1,2 

  

2009 

  VP PK Spojovací cyklostezky k mezinárodní cyklotrase Město Kdyně 226 595,25 € 192 605,96 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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23 

 

VP OPf Chancen des Alters - bürgerschaftliches Handeln für die Zukunft der Region KAB-Institut für Fortbildung und angewandte Sozialethik 125 805,25 € 88 063,68 € 70 % 
1,4 

  

2009 

  PP PK Šance stáří - občanské jednání pro budoucnost regionu TOTEM - regionální dobrovolnické centrum 73 088,85 € 62 125,51 € 85 % 

24 

 

VP OPf Grenzenlos Radeln Pullenreuth - Černošín Gemeinde Pullenreuth 434 949,99 € 304 464,99 € 70 % 
1,2 

  

2009 

  PP PK Přeshraniční cyklostezka Pullenreuth - Černošín Město Černošín 51 894,75 € 44 110,53 € 85 % 

25 

 

PP OPf 
Entwicklung eines integrierten Angeobtsportfolios für touristische 

Dienstleistungen 
Landkreis Tirschenreuth 130 014,57 € 91 010,20 € 70 % 

1,2 

  

2009 

  
VP PK Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu Mikroregion Konstantinolázeňsko 209 079,43 € 177 717,51 € 85 % 

26 

 

PP OPf Zusammenarbeit über Grenzen, Fachkentnisse ohne Grenzen Europa-Berufschule Weiden 34 135,90 € 23 895,13 € 70 % 
1,4 

  

2009 

  VP PK Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 76 969,05 € 65 423,66 € 85 % 

27 

 

PP OPf Touristische Destination Český les - Oberpfälzer Wald InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V. 0,00 € 0,00 € 0 % 
1,2 

  

2009 

  VP PK Turistická destinace Český les - Oberpfälzer Wald Místní akční skupina Český les o.s. 43 714,00 € 37 156,00 € 85 % 

28 

 

PP OPf 
Optimierung des ganzjährigen Tourismusangebotes im bay.-böhm. 

Grenzgebiet 
Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 634 331,84 € 444 032,29 € 70 % 

1,2 

  

2009 

  
VP PK Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch  v česko-bavorském příhraničí Město Tachov 748 997,50 € 561 748,12 € 75 % 

29 

 

VP OPf Lebensachse Schwarzach -  hike & bike bayerisch-böhmisch Stadt Rötz 577 910,00 € 404 537,00 € 70 % 
1,2 

  

2010 

  PP PK Životní osa Schwarzach - hike & bike v Bavorsku a Čechách Dobrovolný svazek obcí Chodská Liga 392 599,05 € 333 709,16 € 85 % 

30 

 

VP OPf 
Rad & Service - Aufwertungen des Bayerisch-Böhmischen 

Freundschaftswegs 
Markt Winklarn 281 644,29 € 168 986,57 € 60 % 

1,2 

  

2010 

  
PP PK Cyklistika & servis - zvyšování kvality Bavorsko -české stezky přátelství Mikroregion Dobrohost 99 295,55 € 83 506,64 € 84 % 

31 

 

PP OPf Lebendes Gedächtnis der Sudeten Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 12 800,00 € 8 960,00 € 70 % 
1,4 

  

2010 

  VP PK Živé paměti Sudet Centrum pro komunitní práci západní Čechy 39 589,73 € 33 651,26 € 85 % 

32 

 

PP OPf Landübergreifende Intensivierung der Bekämpfung des Extremismus Polizeipräsidium Oberpfalz 442,36 € 221,18 € 50 % 
1,4 

  

2010 

  VP PK Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích Krajské ředitelství policie Západočeského kraje 261 084,50 € 221 921,82 € 85 % 

33 

 

VP OPf Förderung touristischer Infrastruktur im Künischen Gebirge Markt Neukirchen b. Hl. Blut 607 795,37 € 425 456,76 € 70 % 
1,2 

  

2009 

  PP PK Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu Hamry 84 456,95 € 71 788,40 € 85 % 

34 

 

VP OPf Auf der Goldenen Straße - Geschichtspark Bärnau - Tachov/Pernolec Via Carolina e.V. 4 059 536,00 € 2 841 675,00 € 70 % 
1,4 

  

2009 

  PP PK Na Zlaté cestě - historický park Bärnau - Tachov/Pernolec Terra Tachovia 125 764,88 € 106 900,13 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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35 

 

VP OPf 
Grenzüberschreitender Geh- und Radweg Wiesau-Bärnau-Landesgrenze 

BA 2 
Landkreis Tirschenreuth 2 017 195,97 € 1 210 317,58 € 60 % 

1,2 

  

2010 

  
PP PK 

Přeshraniční pěšina a cyklostezka Wiesau-Bärnau - zemská hranice 

stavební úsek 2 
Obec Halže 0,00 € 0,00 € 0 % 

36 

 

PP OPf 
Maßnahmen zur Verbesserung des Paneuropa-Radwegs/ Neustadt 

a.d.W.-Stříbro 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 573 155,62 € 286 577,00 € 50 % 1,2 

  

2009 

  
VP PK Opatření ke zkvalitnění Panevropské cyklotrasy/Neustadt a.d.W.-Stříbro Stříbrský region 298 764,00 € 224 072,99 € 75 % 

37 

 

PP OPf 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in handwerklichen 

Ausbildungsberufen 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2009 

  
VP PK Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech Střední odborné učiliště stavební, Plzeň 93 897,17 € 79 812,56 € 85 % 

38 

 

VP OPf Fahrradmuseum Arnschwang Förderverein Fahrradmuseum Arnschwang e.V. 970 921,31 € 679 644,92 € 70 % 1,4 

  

2011 

  PP PK Muzeum jízdních kol Arnschwang Městys Dešenice 0,00 € 0,00 € 0 % 

39 

 

VP OPf Feuerwehr-Hilfeleistungskontigent - Feuerwehrfahrzeug Waldmünchen Stadt Waldmünchen 320 000,00 € 64 000,00 € 20 % 1,4 

  

2010 

  PP PK Protipožární záhranný kontigent – hasičský vůz Waldmünchen Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 0,00 € 0,00 € 0 % 

40 

 

VP OPf 
Grenzüberschreitende Katastrophenhilfe - Feuerwehrfahrzeug 

Tiefenbach 
Gemeinde Tiefenbach 300 000,00 € 60 000,00 € 20 % 1,4 

  

2010 

  
PP PK Přeshraniční výpomoc v případě katastrofy – hasičský vůz Tiefenbach Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 0,00 € 0,00 € 0 % 

41 

 

VP OPf Ersatz eines Feuerwehrfahrzeuges aus dem Hilfeleistungskontingent Stadt Nabburg 320 000,00 € 64 000,00 € 20 % 1,4 

  

2010 

  PP PK Výměna hasičského vozidla z pomocného kontingentu Město Horšovský Týn 0,00 € 0,00 € 0 % 

42 

 

VP OPf Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Atzlern Markt Neukirchen b. Hl. Blut 140 000,00 € 28 000,00 € 20 % 1,4 

  

2010 

  PP PK Nákup hasičského auta hasičů Atzlern Město Nýrsko 0,00 € 0,00 € 0 % 

43 

 

VP OPf 
Ersatzbeschaffung HLF 20/16 für das TLF 16/25 der Feuerwehr 

Kemnath 
Stadt Kemnath 325 000,00 € 66 500,00 € 20 % 

1,4 

  

2010 

  
PP PK 

Obstarání vozidla 20/16 jako náhrada za vozidlo 16/25 požárníků 

Kemnath 
Město Nepomuk 0,00 € 0,00 € 0 % 

44 

 

VP OPf Ankauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20/16 Stadt Schönsee 320 000,00 € 51 200,00 € 20 % 1,4 

  

2010 

  PP PK Pořízení záchranného hasičského vozidla HLF 20/16 Obec Bělá nad Radbuzou 0,00 € 0,00 € 0 % 

45 

 

VP OPf Erkundung der Vielfalt Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ 120 581,70 € 60 279,24 € 55 % 1,2 

  

2011 

  PP PK Objevuj rozmanitost "KNOFLÍK" – Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 0,00 € 0,00 € 0 % 

46 

 

VP OPf 
Neuanschaffung eines HLF 20/16 für die FF Arrach als Ersatz für ein LF 

16/12 
Gemeinde Arrach 320 000,00 € 57 600,00 € 20 % 1,4 2010 

PP PK Pořízení vozu HLF 20/16 pro DSH Arrach jako zálohu za vůz LF 16/12 Město Janovice nad Úhlavou 0,00 € 0,00 € 0 %     

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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47 

 

VP OPf 
Bewegung an der Grenze - čojč als jugendlicher Zugang zur 

Bürgergesellschaft 
Cojc gGmbH 553 983,50 € 318 569,22 € 58 % 1,4 

  

2011 

  
PP PK Hnutí na hranici / čojč jako mladistvý přístup k občanské společnosti A BASTA! 0,00 € 0,00 € 0 % 

48 

 

PP OPf Revitalisierung der Lokalität Sankt Anna Stadt Tirschenreuth 0,00 € 0,00 € 0 % 1,2 

  

2010 

  VP PK Revitalizace lokality svatá Anna Město Planá 37 626,83 € 31 982,80 € 85 % 

49 

 

PP OPf 
Bayerische Repräsentationsräume – Ausstellungshallen auf Schloss 

Bor 
Stadt Pleystein 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2010 

  
VP PK Bavorské salónky - společenské a výstavní sály na zámku Bor Město Bor 174 368,00 € 87 184,00 € 50 % 

50 

 

VP OPf 
Neuanschaffung eines HLF 20/16 für die FF Lohberg als Ersatz für 

ein LF 16 
Gemeinde Lohberg 280 443,81 € 50 479,89 € 20 % 1,4 

  

2010 

  
PP PK Pořízení vozu HLF 20/16 pro DSH Lohberg jako zálohu za vůz LF 16 Obec Dešenice 0,00 € 0,00 € 0 % 

51 

 

VP OPf Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges HLF 20/16 Stadt Furth im Wald 320 000,00 € 57 600,00 € 20 % 1,4 

  

2011 

  PP PK Pořízení pomocného hasícího vozidla typu HLF 20/16 Město Domažlice 0,00 € 0,00 € 0 % 

52 

 

VP OPf Beschaffung eines HLF 20/16, FF Neunburg vorm Wald Stadt Neunburg vorm Wald 320 000,00 € 64 000,00 € 20 % 
1,4 

  

2012 

  PP PK 
Pořízení hasícího zásahového vozidla HLF 20/16, DHS Neunburg v. 

W. 
Město Holýšov 0,00 € 0,00 € 0 % 

53 

 

VP OPf 
Ersatzbeschaffung eines HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr 

Waidhaus 
Markt Waidhaus 320 000,00 € 57 600,00 € 18 % 

1,4 

  

2011 

  
PP PK 

Pořízení HLF 20/16 jako náhrady pro Sbor dobrovolných hasičů 

Waidhaus 
Gemeinde Rozvadov 0,00 € 0,00 € 0 % 

54 

 

VP OPf Impuls 2015! Bavaria Bohemia e.V. 375 381,50 € 241 695,97 € 64 % 1,4 

  

2011 

  PP PK Impuls 2015 Plzeň 2015, o.p.s. 0,00 € 0,00 € 0 % 

55 

 

VP OPf Schritt für Schritt ins Nachbarland 
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 

Tandem des BJR 
174 569,43 € 122 198,60 € 70 % 

1,4 

  

2012 

  
PP PK Krůček po krůčku do sousední země 

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum čes.-něm. 

výměn mládeže 
65 474,47 € 54 981,78 € 85 % 

56 

 

PP OPf Geschichten aus dem Sudetenland Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 17 200,00 € 12 040,00 € 70 % 1,4 

  

2012 

  VP PK Příběhy Sudet Centrum pro komunitní práci Západní Čechy 69 857,57 € 59 378,92 € 85 % 

57 

 

VP OPf 
Die Zukunft im Focus, ein Kundschafter und Botschafter 

Jugendprojekt 
Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ 172 716,00 € 103 629,00 € 60 % 

1,4 

  

2012 

  
PP PK 

Budoucnost v hledáčku, Průzkumník a velvyslanec projektu pro 

mládež 

Západočeská univerzita, Koordinační centrum česko-německých 

výměn mládeže Tandem 
0,00 € 0,00 € 0 % 

58 

 

PP OPf Erkenne und vergleiche Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger 6 433,36 € 4 502,71 € 70 % 1,4 

  

2012 

  VP PK Poznej a porovnej Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 22 363,60 € 14 711,19 € 66 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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59 

 

VP OPf Made in Cham | made in Klatovy Landkreis Cham 254 865,93 € 178 406,15 € 70 % 1,4 

  

2013 

  PP PK Made in Cham | made in Klatovy Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 68 963,77 € 58 619,19 € 85 % 

60 

 

VP OPf Präparierung der Winterwanderwege im Raum Bärnau/Tachov Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 273 402,50 € 164 041,50 € 60 % 1,2 

  

2012 

  PP PK Úprava zimních cest pro turisty v oblastí Bärnau/Tachov Ski klub Zlaty potok 0,00 € 0,00 € 0 % 

61 

 

VP OPf Regio 2015 Bavaria Bohemia e.V. 495 962,64 € 297 577,58 € 60 % 1,4 

  

2014 

  PP PK Regio 2015 Plzen 2015 o.p.s. 186 901,74 € 158 866,47 € 85 % 

62 

 

PP OPf 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im der 

Lebensmitelkonotrolle Lebensmittelsicherheit 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 13 212,20 € 9 248,54 € 70 % 1,5 

  

2013 

  
VP PK Přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce 13 870,23 € 11 789,69 € 85 % 

63 

 

PP OPf Die Historie des Grenzgebietes während des zweiten Weltkriegs Gemeinde Kümmersbruck 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2012 

  VP PK Dějiny příhraničí za 2. světové války Město Holýšov 92 064,71 € 46 032,35 € 50 % 

64 

 

PP OPf Handwerk für Europa Handwerkskammer Niederbayern / Oberpfalz 0,00 € 0,00 € 70 % 1,3 

  

2013 

  VP PK Řemeslo pro Evropu Střední odborné učilliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Plzeň,  79 249,11 € 67 361,72 € 85 % 

65 

 

VP OPf 
Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und VHS im 

Landkreis Cham e. V. 
Volkshochschule im Landkreis Cham e. V. 141 726,51 € 99 208,55 € 70 % 

1,3 

  

2013 

  
PP PK 

Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS  im Landkreis Cham e. 

V. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice 76 948,56 € 65 406,27 € 85 % 

66 

 

VP OPf Offene Grenzen , neue Boten -Aufbau der nächsten Generetion cojc Theaternetzwerk Böhmen-Bayern, Nürnberg 259 954,00 € 140 550,45 € 54 % 1,4 

  

2014 

  PP PK Otevření hranice, noví poslové - Budování nové generace A Basta!, Rokycany 0,00 € 0,00 € 0 % 

 

67 

VP OPf Entwicklungsprojekt "Mensch im Mittelpunkt" Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern 146 665,47 € 102 665,82 € 70 % 1,3 

  

2014 

  PP PK Vývojový projekt "Clovék v popredí zájmu" Plzenský kraj 7 936,25 € 6 745,81 € 85 % 

 

68 

PP OPf 
Region.Destinationsmagement des ländlichen Tourismus Goldene 

Straße 
Via Carolina e.V., Bärnau 72 500,00 € 50 750,00 € 70 % 

1,2 

  

2014 

  
VP PK 

Regionální destinační management venkovského cestovního ruchu 

Zlatá cesta 
MAS Zlatá cesta o.p.s., Tachov 66 203,91 € 56 273,32 € 85 % 

 

69 

PP OPf Kunst bringt näher - Teenager ohne Grenze Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule bad Kötzting 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2014 

  VP PK Umění sbližuje - teenager bez hranic Střední škola, Horažďovice 269 877,67 € 229 396,01 € 85 % 

 

70 

VP OPf Expedition Erdgeschichte - Oberpfalz und Westböhmen Oberpfälzer Waldverein Zweigverein Massenricht e.V. 305 094,43 € 213 566,10 € 70 % 1,2 

  

2014 

  PP PK Expedice do historie Horní Falc a Západní Čechy Hornicko historický spolek 7 238,67 € 6 152,86 € 85 % 

 

71 

PP OPf Bilder der regionalen Geschichte Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 19 562,19 € 13 693,53 € 70 % 1,4 

  

2014 

  VP PK Obrazy historie regionu Centrum pro komunitní práci západní Čechy 40 777,02 € 34 660,46 € 85 % 

 

72 

PP OPf 
Ergänzungslehrbuch – Landeskunde beiderseits der tschechisch  - 

bayerischen Grenze 
Bavaria Bohemia e.V. 0,00 € 0,00 € 0 % 

1,4 

  

2014 

  
VP PK 

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a 

bavorské hranice 
Západočeská univerzita v Plzni 31 873,45 € 27 092,43 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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73 

PP OPf 
Lehrpfad und Ausbesserung des Denkmales der Schlacht bei 

Tachov - Vysoká 
Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 0,00 € 0,00 € 0 % 1,2 

  

2013 

  
VP PK Naučná stezka a úprava památniku Bitvy u Tachova na Vysoké Město Tachov 146 725,14 € 124 716,36 € 85 % 

 

74 

PP OPf Aufbau des Paneuroparadweges Paris - Praha, Bělá n. R. Markt Eslarn 0,00 € 0,00 € 0 % 1,2 

  

2014 

  VP PK Výstavba Panevropské cyklostezky Paříž - Praha, Bělá n. R. Město Bělá nad Radbuzou 176 205,53 € 149 774,70 € 85 % 

 

75 

PP OPf Radweg Draženov - Petrovice Abschnitt B.02 Stadt Furth im Wald 0,00 € 0,00 € 0 % 1,2 

  

2014 

  VP PK Cyklotrasa Draženov - Petrovice úsek B.02 Obec Draženov 85 176,32 € 72 399,87 € 85 % 

 

76 

PP OPf München - Leuchtende Kunstmetropole Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2014 

  VP PK Mnichov - zářící metropole umění Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 52 374,94 € 44 518,69 € 85 % 

77 
PP OPf Fußball ohne Grenzen Bayerischer Fußballverband Bezirk Oberpfalz 0,00 € 0,00 € 0 % 1,2 2014 

VP PK Fotbal bez hranic Plzeňský krajský fotbalový svaz 75 659,08 € 64 310,21 € 85 %     

 

78 

PP OPf Jugendbegegnung in der Spielstadt Mini-Pilsen 2015 Steinwald-Allianz 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2014 

  VP PK Setkání mládeže v Mini-Plzni 2015 městě dětí TRK o.s. 170 336,81 € 144 786,28 € 85 % 

 

79 

PP OPf Know-how-Austausch für die Kreativwirtschaft: Pilsen und Bayern Bayern design GmbH 0,00 € 0,00 € 0 % 1,4 

  

2014 

  VP PK Výměna know how pro kreativní průmysly: Plzeň a Bavorsko Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost 38 981,71 € 33 134,45 € 85 % 

 

80 

VP OPf Projektmanagement Aktionsbündnis Cerchov Stadt Waldmünchen 234 796,76 € 164 357,73 € 70 % 1,1 

  

2008 

  PP PK Projektový management Akční spolek Čerchov Mikroregion Chodská Liga 64 615,83 € 51 692,64 € 80 % 

 

81 

VP OPf Entwicklung eines gemeinsamen Kooperationsraumes Regierung der Oberpfalz 40 924,52 € 28 647,16 € 70 % 1,5 

  

2008 

  PP PK Rozvoj společného akčního prostoru Plzeňský kraj 38 751,27 € 32 938,57 € 85 % 

 

82 

PP OPf 
Integrierte grenzübergreifende Entwicklung des Künischen 

Gebirges 
Markt Eschlkam 0,00 € 0,00 € 0 % 1,5 

  

2009 

  
VP PK Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského Hvozdu Úhlava 108 965,00 € 92 620,23 € 85 % 

83 

 

VP OPf 
Grenzüberschreitender Gewässerschutz im Einzugsgebiet des 

Drachensees 
Amt für Landwirtschaft und Forsten Regensburg 34 291,10 € 24 003,77 € 70 % 2,1 

  

2008 

  
PP PK Přehraniční ochrana vod v povodí Drachensee Biologické centrum AV ČR 104 465,51 € 88 795,68 € 85 % 

84 

 

PP OPf Gemeinsam für den Umweltschutz Landkreis Cham, Umweltbildung, Entsorgunswirtschaft 20 891,69 € 14 624,18 € 70 % 2,1 

  

2009 

  VP PK Společně pro ochranu životního prostředí Sdružení obcí pro výstavbu a provozování skládky Černošín - SOČ 23 810,89 € 20 239,25 € 85 % 

85 

 

VP OPf 
Gesamtkonzept Verbesserung des Verkehrs D-CZ, Ortumgehung 

Schönthal 
Staatliches Bauamt Regensburg 5 841 000,00 € 2 920 500,00 € 50 % 

2,3 

  

2008 

  
PP PK 

Celková koncepce zlepšení dopravy N-CZ, Obchvat obce 

Schönthal 
Plzeňský kraj 0,00 € 0,00 € 0 % 

86 

 

PP OPf Umweltbildung auf dem Schulgelände Landesbund für Vogelschutz e.V. 5 254,02 € 3 677,81 € 70 % 2,1 

  

2009 

  VP PK Ekologická výchova ve školní zahradě Občanské sdružení Ametyst 17 396,55 € 14 787,06 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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87 

 

VP OPf Holzleuchtturm Bayern - Tschechien im Künischen Gebirge Gemeinde Lohberg 239 650,00 € 167 755,00 € 70 % 2,1 

  

2010 

  PP PK Dřevěná vyhlídková věž Čechy-Bavorsko v Královském hvozdu obec Hamry 4 000,00 € 3 400,00 € 85 % 

88 

 

PP OPf Bezirk Pilsen und Oberpfalz europäische Nachbarn Regierung der Oberpfalz 65 165,30 € 45 615,71 € 70 % 2,2 

  

2011 

  VP PK Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé Plzeňský kraj 144 448,81 € 122 781,48 € 85 % 

89 

 

VP OPf Aktionsbündnis Cerchov - Netzwerk Raumentwicklung 2014 Stadt Waldmünchen 156 419,27 € 109 493,49 € 70 % 2,2 

  

2011 

  PP PK Akční spolek Čerchov – Struktura územního plánování 2014 Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 55 154,57 € 46 881,37 € 85 % 

90 

 

PP OPf Landerlebnisreisen - Einkommensalternativen der Landwirtschaft Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 90 078,61 € 63 055,03 € 70 % 2,2 

  

2011 

  VP PK Zážitková turistika na venkově Úhlava o.p.s. 88 160,37 € 66 120,27 € 85 % 

91 

 

PP OPf Klenčí pod Čerchovem - Ausbau der Straße II/189 Staatliches Bauamt Regensburg 0,00 € 0,00 €  0 % 2,3 

  

2012 

  VP PK Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přís.org. 1 250 000,00 € 1 062 500,00 € 85 % 

92 

 

PP OPf Schule - Herz der Region Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 8 964,49 € 6 275,14 € 70 % 2,1 

  

2012 

  VP PK Škola - srdce regionu Centrum pro komunitní práci západní Čechy 60 719,70 € 51 611,73 € 85 % 

93 

 

PP OPf Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 20 215,86 € 14 151,10 € 70 % 
2,1 

  

2012 

  VP PK Satelitní telemetrie chřástala polního 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková 

organizace 
59 403,52 € 50 487,72 € 85 % 

94 

 

VP OPf Demografische Modelle im ländlichen Raum Kommunale Allianz Steinwald 114 776,84 € 68 866,10 € 60 % 2,2 

  

2012 

  PP PK Demografické modely ve venkovském prostoru Mikroregion Konstantinolázeňsko 37 532,00 € 31 902,00 € 85 % 

95 

 

VP OPf 
Integrierter Boden- und Gewässerschutz im Einzugsgebiet des 

Drachensees 
Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet Wasserwirtschaft 141 838,70 € 85 103,22 € 60 % 2,1 

  

2012 

  
PP PK Integrovaná ochrana půdy a vody v povodí Drachensee Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 214 256,12 € 182 117,68 € 85 % 

96 

 

PP OPf Sicheres Grenzgebiet Aktionsbündnis Čerchov-in Vertretung der Stadt Waldmünchen 0,00 € 0,00 € 0 % 2,3 

  

2012 

  VP PK Klidné příhraničí Plzeňský kraj 1 053 337,30 € 895 336,69 € 85 % 

97 

 

VP OPf Voraussetzungen für einen Windenergieausbau im Grenzgebiet CZ-BY 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - Institut für 

Landschaftsarchitektur 
215 726,79 € 151 008,75 € 70 % 2,1 

  

2012 

  
PP PK Předpoklady pro výstavbu větrné energie v česko-bavorském pohraničí Plzeňský kraj 0,00 € 0,00 € 0 % 

98 

 

PP OPf Umweltfreundliche Gastronomie Staatl. Berufliches Schulzentrum, Regensburger Land 0,00 € 0,00 € 0 % 2,1 

  

2013 

  VP PK Environmentálně šetrná gastronomie Plzeňský kraj 88 225,00 € 74 991,00 € 85 % 

99 

 

PP OPf Gesunde-Lebens-Energie Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ 77 263,78 € 53 107,85 € 70 % 2,1 

  

2014 

  VP PK Zdravá energie pro život "KNOFLÍK"- Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 40 699,88 € 34 594,89 € 85 % 

100 

 

PP OPf Biberspuren im Grenzraum Bayern-Tschechien Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 14 723,86 € 10 306,70 € 70 % 2,1 

  

2013 

  VP PK Stopy bobra v příhraničním prostoru Čechy-Bavorsko Občanské sdružení Ametyst 14 206,58 € 12 075,58 € 85 % 

101 

 

PP OPf Der Bauernhof als Lern- und Erlebnisort Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham 20 050,85 € 14 035,60 € 70 % 2,1 

  

2014 

  VP PK Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek Úhlava o.p.s, Klatovy 58 475,02 € 38 008,75 € 65 % 

102 

 

PP OPf Landschaftserneuerung im tschechisch-deutschem Grenzgebiet Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V. 0,00 € 0,00 € 0 % 2,2 

  

2014 

  VP PK Obnova krajiny česko-německého pohraničí Plzeň 2015 o.p.s. 105 742,24 € 89 880,90 € 85 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

 

Příloha B: Splnění kritérií spolupráce u partnerů projektů v PK a OPf v OP Cíl 3 (ano – 1, ne – 0) 
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1 

 

Schauplatz vhs Bildungs-u.Service-gGmbH Vohenstrauß 
1 1 1 1 

Dějiště Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech 

2 

 

Von klein auf - Dt.-tsch. Zusammenarbeit im Vorschulbereich 
Koordinierungszentrum Dt.-Tsch. Jugendaus-tausch Tandem des BJR, 

Regensburg 1 
1 

 
1 

1 

 
Odmalička - Česko - německá spolupráce předškolních zařízení Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum čes.-něm. výměn mládeže 

3 

 

Wir sind Europa! Entwicklungsperspektiven für den Wirtschaftsraum Industrie- und Handelskammer Regensburg 
1 1 1 1 

My jsme Evropa! Perspektivy rozvoje hospodářského prostoru Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje 

4 

 

Impulz bavaria-bohemia Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Landkreis Cham 
1 1 0 1 

Impulz bavaria-bohemia Okresní hospodářská komora Klatovy 

5 

 

Kultur ohne Grenzen Bavaria Bohemia e.V. 
1 1 1 1 

Kultura bez hranic Západočeské muzeum v Plzni 

6 

 

Dt.-tschech. Fachklasse Maschinen- u. Anlagenführer/in Young Company of Practice-Youcomp e.V. 
1 1 0 1 

Česko-německá odborná třída pro obor mechanik/čka strojů a zařízení Střední průmyslová škola Tachov 

7 

 

DIALOG: MUZEUM Ein kompetenznetz für die Zukunft der Region Lkr. Cham 
1 1 1 1 

DIALOG: MUZEUM Síť kompetence pro budoucnost regionů Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

8 

 

Lebensachse Schwarzach - grenzüberschreitende Besucherlenkung Gemeinde Tiefenbach 
1 1 0 1 

Životní osa Schwarzach - přeshraniční navádění turistů Mikroregion Chodská Liga 

9 

 

Aufbau eines multifunktionellen Zentrums Evang.-Luth. Kirchengemeinde Vohenstrauss 
1 1 0 0 

Vybudování multifunkčního centra Farní sbor Českobratrské církve, Černošín 

10 

 

Landmuseum in Halže und Neualbenreuth Marktgemeinde Neualbenreuth 
1 1 1 1 

Vesnické muzeum v Halži a Neualbenreuthu Zlatý čas, o.p.s. 

11 

 

Christliches Bildungs- und Schulungszentrum in Klatovy Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden Wahlfahrts 
1 1 0 0 

Křesťanské vzdělávací a školící středisko v Klatovech Římskokatolická farnost Klatovy 

12 

 

Unterstützung der Konkurenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe  Amt für Landwirtschaft und Forsten Cham 
1 1 0 1 

Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem  Úhlava o.p.s. 

13 

 

Böhmisch-Bayerische Schule für Kunst und Gestaltung Akademie Regensburg Private Schule für Kunst und Gestaltung 
1 1 1 1 

Česko-bavorská škola umění a designu Západočeská univerzita v Plzni  

14 

 

Jugendliche der Region gestalten gemeinsam ihre berufliche Zukunft Europa - Berufsschule Weiden 
1 1 0 1 

Mládež regionu utváří společně svoji profesní budoucnost Střední odborná škola, Stříbro 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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15 
Geschichte im bayerisch-tschechischen Grenzraum in den Jahren 1945-2008 Universität Regensburg 

1 1 0 1 
Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008 Západočeská univerzita v Plzni 

16 

 

Netzwerk Verbraucherschutz Bayern/Tschechien ConNet Technische Universität München 
1 1 0 1 

Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet Západočeská univerzita v Plzni 

17 

 

Gemeinsam hoch hinaus - ein d-cz Bildungsprojekt für Jugendliche Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ 
1 1 0 0 

Společně nahoru - německo-český vzdělávací projekt pro mládež KNOFLÍK 

18 

 

K.a.d.W.! - Bayerisch-böhmische Ausbildungskooperation der Fliesenleger bfz Hof 
1 1 0 1 

Keramiku na stěnu! Bavorsko-česká kooperace ve vzdělávání obkladačů Střední škola Horní Bříza 

19 

 

Förderung der touristischen Infrastruktur im Einzugsgebiet des Drachensees I Stadt Furth im Wald 
1 1 0 1 

Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera I Svazek obcí Domažlicko 

20 

 

Förderung der touristischen Infrastruktur im Einzugsgebiet des Drachensees II Stadt Furth im Wald 
1 1 0 1 

Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera II Městys Všeruby 

21 

 

Gemeinsamer Semesterkurs für tschechische und deutsche Studenten Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden 
1 1 1 1 

Společný semestrální kurs českých a německých studentů Západočeská univerzita v Plzni 

22 

 

Verbindungsradwege zum internationalen Radweg Markt Eschlkam 
1 1 0 0 

Spojovací cyklostezky k mezinárodní cyklotrase Město Kdyně 

23 

 

Chancen des Alters - bürgerschaftliches Handeln für die Zukunft der Region KAB-Institut für Fortbildung und angewandte Sozialethik 
1 1 0 1 

Šance stáří - občanské jednání pro budoucnost regionu TOTEM - regionální dobrovolnické centrum 

24 

 

Grenzenlos Radeln Pullenreuth - Černošín Gemeinde Pullenreuth 
1 1 0 1 

Přeshraniční cyklostezka Pullenreuth - Černošín Město Černošín 

25 

 

Entwicklung eines integrierten Angeobtsportfolios für touristische Dienstleistungen Landkreis Tirschenreuth 
1 1 1 1 

Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu  Mikroregion Konstantinolázeňsko 

26 

 

Zusammenarbeit über Grenzen, Fachkentnisse ohne Grenzen Europa-Berufschule Weiden 
1 1 1 1 

Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 

27 

 

Touristische Destination Český les - Oberpfälzer Wald InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V. 
1 1 0 0 

Turistická destinace Český les - Oberpfälzer Wald Místní akční skupina Český les o.s. 

28 

 

Optimierung des ganzjährigen Tourismusangebotes im bay.-böhm. Grenzgebiet Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 
1 1 0 1 

Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch  v česko-bavorském příhraničí Město Tachov 

29 

 

Lebensachse Schwarzach -  hike & bike bayerisch-böhmisch Stadt Rötz 
1 1 0 1 

Životní osa Schwarzach - hike & bike v Bavorsku a Čechách Dobrovolný svazek obcí Chodská Liga 

30 

 

Rad & Service - Aufwertungen des Bayerisch-Böhmischen Freundschaftswegs Markt Winklarn 
1 1 0 1 

Cyklistika & servis - zvyšování kvality Bavorsko -české stezky přátelství Mikroregion Dobrohost 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 
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31 

 

Lebendes Gedächtnis der Sudeten Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
1 1 1 1 

Živé paměti Sudet Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

32 
Landübergreifende Intensivierung der Bekämpfung des Extremismus  Polizeipräsidium Oberpfalz 

1 1 1 1 
Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích Krajské ředitelství policie Západočeského kraje 

33 

 

Förderung touristischer Infrastruktur im Künischen Gebirge Markt Neukirchen b. Hl. Blut 
1 1 0 1 

Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu Hamry 

34 

 

Auf der Goldenen Straße - Geschichtspark Bärnau - Tachov/Pernolec Via Carolina e.V. 
1 1 0 1 

Na Zlaté cestě - historický park Bärnau - Tachov/Pernolec Terra Tachovia 

35 

 

Grenzüberschreitender Geh- und Radweg Wiesau-Bärnau-Landesgrenze BA 2 Landkreis Tirschenreuth 
1 1 0 0 

Přeshraniční pěšina a cyklostezka Wiesau-Bärnau - zemská hranice stavební úsek 2 Obec Halže 

36 

 

Maßnahmen zur Verbesserung des Paneuropa-Radwegs/ Neustadt a.d.W.-Stříbro  Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
1 1 1 1 

Opatření ke zkvalitnění Panevropské cyklotrasy/Neustadt a.d.W.-Stříbro  Stříbrský region 

37 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in handwerklichen Ausbildungsberufen Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 
1 1 1 0 

Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech Střední odborné učiliště stavební, Plzeň 

38 

 

Fahrradmuseum Arnschwang Förderverein Fahrradmuseum Arnschwang e.V. 
1 1 0 0 

Muzeum jízdních kol Arnschwang Městys Dešenice 

39 

 

Feuerwehr-Hilfeleistungskontigent - Feuerwehrfahrzeug Waldmünchen Stadt Waldmünchen 
1 1 0 0 

Protipožární záhranný kontigent – hasičský vůz Waldmünchen Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 

40 

 

Grenzüberschreitende Katastrophenhilfe - Feuerwehrfahrzeug Tiefenbach Gemeinde Tiefenbach  

1 

 

1 

 

0 

 

0 Přeshraniční výpomoc v případě katastrofy – hasičský vůz Tiefenbach  Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 

41 

 

Ersatz eines Feuerwehrfahrzeuges aus dem Hilfeleistungskontingent Stadt Nabburg 
1 

 

1 
0 

 

0 Výměna hasičského vozidla z pomocného kontingentu Město Horšovský Týn 

42 

 

Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Atzlern Markt Neukirchen b. Hl. Blut 
1 

 

1 
0 

 

0 Nákup hasičského auta hasičů Atzlern Město Nýrsko 

43 

 

Ersatzbeschaffung HLF 20/16 für das TLF 16/25 der Feuerwehr Kemnath Stadt Kemnath  

1 
1 

 

0 

 

0 Obstarání vozidla 20/16 jako náhrada za vozidlo 16/25 požárníků Kemnath Město Nepomuk 

44 

 

Ankauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20/16 Stadt Schönsee  

1 

1 

 
0 

 

0 Pořízení záchranného hasičského vozidla HLF 20/16 Obec Bělá nad Radbuzou 

45 

 

Erkundung der Vielfalt Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ 
1 

 

1 

 

0 

 

0 Objevuj rozmanitost "KNOFLÍK" – Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 

46 

 

Neuanschaffung eines HLF 20/16 für die FF Arrach als Ersatz für ein LF 16/12 Gemeinde Arrach  

1 

 

1 

 

0 

 

0 Pořízení vozu HLF 20/16 pro DSH Arrach jako zálohu za vůz LF 16/12 Město Janovice nad Úhlavou 

47 

 

Bewegung an der Grenze - čojč als jugendlicher Zugang zur Bürgergesellschaft Cojc gGmbH  

1 
1 

 

1 

 

0 Hnutí na hranici / čojč jako mladistvý přístup k občanské společnosti A BASTA! 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

 

Příloha B: Splnění kritérií spolupráce u partnerů projektů v PK a OPf v OP Cíl 3 (ano – 1, ne – 0) 

  
Název projektu Žadatel 

Společná 

příprava 

Společná 

realizace 

Společný 

personál 

Společné 

financování 

48 

 

Revitalisierung der Lokalität Sankt Anna Stadt Tirschenreuth 
1 

 

1 

 

1 

 

0 Revitalizace lokality svatá Anna Město Planá 

49 
Bayerische Repräsentationsräume – Ausstellungshallen auf Schloss Bor Stadt Pleystein  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 Bavorské salónky - společenské a výstavní sály na zámku Bor Město Bor 

50 

 

Neuanschaffung eines HLF 20/16 für die FF Lohberg als Ersatz für ein LF 16 Gemeinde Lohberg 1 

 
1 0 0 

Pořízení vozu HLF 20/16 pro DSH Lohberg jako zálohu za vůz LF 16 Obec Dešenice 

51 

 

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges HLF 20/16 Stadt Furth im Wald  

1 

 

1 

 

0 

 

0 Pořízení pomocného hasícího vozidla typu HLF 20/16 Město Domažlice 

52 

 

Beschaffung eines HLF 20/16, FF Neunburg vorm Wald Stadt Neunburg vorm Wald  

1 

 

1 

 

0 
0 

Pořízení hasícího zásahového vozidla HLF 20/16, DHS Neunburg v. W. Město Holýšov 

53 

 

Ersatzbeschaffung eines HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr Waidhaus Markt Waidhaus 
1 

 

1 

 

0 

 

0 Pořízení HLF 20/16 jako náhrady pro Sbor dobrovolných hasičů Waidhaus Gemeinde Rozvadov 

54 

 

Impuls 2015! Bavaria Bohemia e.V.  

1 

 

1 

 

0 

 

0 Impuls 2015 Plzeň 2015, o.p.s.  

55 

 

Schritt für Schritt ins Nachbarland 
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem des 

BJR  

1 

 

1 

 

1 

 

1 
Krůček po krůčku do sousední země Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum čes.-něm. výměn mládeže 

56 

 

Geschichten aus dem Sudetenland Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.  

1 
1 

 

1 

 

1 Příběhy Sudet Centrum pro komunitní práci Západní Čechy 

57 

 

Die Zukunft im Focus, ein Kundschafter und Botschafter Jugendprojekt Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB&CAJ 
1 

 

1 

 
0 0 

Budoucnost v hledáčku, Průzkumník a velvyslanec projektu pro mládež 
Západočeská univerzita, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 

Tandem 

58 

 

Erkenne und vergleiche Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger 
1 1 1 

1 

 Poznej a porovnej Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 

59 

 

made in Cham | made in Klatovy Landkreis Cham 
1 1 1 1 

made in Cham | made in Klatovy Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

60 

 

Präparierung der Winterwanderwege im Raum Bärnau/Tachov Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 
1 1 0 0 

Úprava zimních cest pro turisty v oblastí Bärnau/Tachov Ski klub Zlaty potok 

61 

 

regio 2015 Bavaria Bohemia e.V. 
1 1 1 1 

regio 2015 Plzen 2015 o.p.s. 

62 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im der Lebensmitelkonotrolle 

Lebensmittelsicherheit 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 

1 1 1 1 

Přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

63 

 

Die Historie des Grenzgebietes während des zweiten Weltkriegs Gemeinde Kümmersbruck 
1 1 0 0 

Dějiny příhraničí za 2. světové války Město Holýšov 

64 

 

Handwerk für Europa Handwerkskammer Niederbayern / Oberpfalz 
1 1 1 0 

Řemeslo pro Evropu Střední odborné učilliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Plzeň, Borská 55 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

 

Příloha B: Splnění kritérií spolupráce u partnerů projektů v PK a OPf v OP Cíl 3 (ano – 1, ne – 0) 

  
Název projektu Žadatel 

Společná 

příprava 

Společná 

realizace 

Společný 

personál 

Společné 

financování 

65 

 

Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und VHS im Landkreis Cham e. V. Volkshochschule im Landkreis Cham e. V. 
1 1 1 1 

Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS  im Landkreis Cham e. V. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice 

66 

 

offene Grenzen , neue Boten -Aufbau der nächsten Generetion cojc Theaternetzwerk Böhmen-Bayern, Nürnberg 
1 1 1 0 

Otevření hranice, noví poslové - Budování nové generace A Basta!, Rokycany 

 

67 

Entwicklungsprojekt "Mensch im Mittelpunkt" Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern 
1 1 1 1 

Vývojový projekt "Clovék v popredí zájmu" Plzenský kraj 

 

68 

Region.Destinationsmagement des ländlichen Tourismus Goldene Straße Via Carolina e.V., Bärnau 
1 1 1 1 

Regionální destinační management venkovského cestovního ruchu Zlatá cesta   MAS Zlatá cesta o.p.s., Tachov 

 

69 

Kunst bringt näher - Teenager ohne Grenze Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule bad Kötzting 
1 1 1 0 

Umění sbližuje - teenager bez hranic Střední škola, Horažďovice 

 

70 

Expedition Erdgeschichte - Oberpfalz und Westböhmen Oberpfälzer Waldverein Zweigverein Massenricht e.V. 
1 1 0 1 

Expedice do historie Horní Falc a Západní Čechy Hornicko historický spolek 

 

71 

Bilder der regionalen Geschichte Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
1 1 1 1 

Obrazy historie regionu Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

 

72 

Ergänzungslehrbuch – Landeskunde beiderseits der tschechisch  - bayerischen Grenze Bavaria Bohemia e.V. 
1 1 1 0 

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice Západočeská univerzita v Plzni 

 

73 

Lehrpfad und Ausbesserung des Denkmales der Schlacht bei Tachov - Vysoká Förderkreis Skilanglaufzentrum Silberhütte e.V. 
1 1 1 0 

Naučná stezka a úprava památniku Bitvy u Tachova na Vysoké Město Tachov  

 

74 

Aufbau des Paneuroparadweges Paris - Praha, Bělá n. R., Phase A, B Markt Eslarn 
1 1 0 0 

Výstavba Panevropské cyklostezky Paříž - Praha, Bělá n. R., Etapa A, B Město Bělá nad Radbuzou 

 

75 

Radweg Draženov - Petrovice Abschnitt B.02 Stadt Furth im Wald 
1 1 1 0 

Cyklotrasa Draženov - Petrovice úsek B.02 Obec Draženov 

 

76 

München - Leuchtende Kunstmetropole Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München 
1 1 1 0 

Mnichov - zářící metropole umění Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

 

77 

Fußball ohne Grenzen Bayerischer Fußballverband Bezirk Oberpfalz 
1 1 1 0 

Fotbal bez hranic Plzeňský krajský fotbalový svaz 

 

78 

Jugendbegegnung in der Spielstadt Mini-Pilsen 2015 Steinwald-Allianz 
1 1 1 0 

Setkání mládeže v Mini-Plzni 2015 městě dětí TRK o.s. 

 

79 

Know-how-Austausch für die Kreativwirtschaft: Pilsen und Bayern bayern design GmbH 
1 1 1 0 

Výměna know how pro kreativní průmysly: Plzeň a Bavorsko Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost 

 

80 

Projektmanagement Aktionsbündnis Cerchov Stadt Waldmünchen 
1 1 0 1 

Projektový management Akční spolek Čerchov Mikroregion Chodská Liga 

 

81 

Entwicklung eines gemeinsamen Kooperationsraumes Regierung der Oberpfalz 
1 1 0 1 

Rozvoj společného akčního prostoru Plzeňský kraj 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

 

Příloha B: Splnění kritérií spolupráce u partnerů projektů v PK a OPf v OP Cíl 3 (ano – 1, ne – 0) 

  
Název projektu Žadatel 

Společná 

příprava 

Společná 
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Společný 
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Společné 

financování 

 

82 

Integrierte grenzübergreifende Entwicklung des Künischen Gebirges Markt Eschlkam 
1 1 1 0 

Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského Hvozdu Úhlava 

83 

 

Grenzüberschreitender Gewässerschutz im Einzugsgebiet des Drachensees Amt für Landwirtschaft und Forsten Regensburg 
1 1 0 1 

Přehraniční ochrana vod v povodí Drachensee Biologické centrum AV ČR 

84 

 

Gemeinsam für den Umweltschutz Landkreis Cham, Umweltbildung, Entsorgunswirtschaft 
1 1 1 1 

Společně pro ochranu životního prostředí Sdružení obcí pro výstavbu a provozování skládky Černošín - SOČ 

85 

 

Gesamtkonzept Verbesserung des Verkehrs D-CZ, Ortumgehung Schönthal Staatliches Bauamt Regensburg 1 

 
1 0 0 

Celková koncepce zlepšení dopravy N-CZ, Obchvat obce Schönthal  Plzeňský kraj 

86 

 

Umweltbildung auf dem Schulgelände Landesbund für Vogelschutz e.V. 
1 1 1 1 

Ekologická výchova ve školní zahradě Občanské sdružení Ametyst 

87 

 

Holzleuchtturm Bayern - Tschechien im Künischen Gebirge Gemeinde Lohberg 
1 1 0 1 

Dřevěná vyhlídková věž Čechy-Bavorsko v Královském hvozdu obec Hamry 

88 

 

Bezirk Pilsen und Oberpfalz europäische Nachbarn Regierung der Oberpfalz 
1 1 1 1 

Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé Plzeňský kraj 

89 

 

Aktionsbündnis Cerchov - Netzwerk Raumentwicklung 2014 Stadt Waldmünchen 
1 1 0 1 

Akční spolek Čerchov – Struktura územního plánování 2014 Dobrovolný svazek obcí Chodská liga 

90 

 

Landerlebnisreisen - Einkommensalternativen der Landwirtschaft  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
1 1 0 1 

Zážitková turistika na venkově  Úhlava o.p.s. 

91 

 

Klenčí pod Čerchovem - Ausbau der Straße II/189 Staatliches Bauamt Regensburg 
1 1 1 0 

Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přís.org. 

92 

 

Schule - Herz der Region Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
1 1 1 1 

Škola - srdce regionu Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

93 

 

Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
1 1 0 1 

Satelitní telemetrie chřástala polního Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

94 

 

Demografische Modelle im ländlichen Raum Kommunale Allianz Steinwald 
1 1 0 1 

Demografické modely ve venkovském prostoru Mikroregion Konstantinolázeňsko 

95 

 

Integrierter Boden- und Gewässerschutz im Einzugsgebiet des Drachensees Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet Wasserwirtschaft 
1 1 0 1 

Integrovaná ochrana půdy a vody v povodí Drachensee Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 

96 

 

Sicheres Grenzgebiet Aktionsbündnis Čerchov-in Vertretung der Stadt Waldmünchen 
1 1 1 0 

Klidné příhraničí Plzeňský kraj 

97 

 

Voraussetzungen für einen Windenergieausbau im Grenzgebiet CZ-BY Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - Institut für Landschaftsarchitektur 
1 1 1 0 

Předpoklady pro výstavbu větrné energie v česko-bavorském pohraničí Plzeňský kraj 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

 

Příloha B: Splnění kritérií spolupráce u partnerů projektů v PK a OPf v OP Cíl 3 (ano – 1, ne – 0) 
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98 

 

Umweltfreundliche Gastronomie Staatl. Berufliches Schulzentrum, Regensburger Land 
1 1 1 0 

Environmentálně šetrná gastronomie Plzeňský kraj 

99 

 

Gesunde-Lebens-Energie Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ 
1 1 1 1 

Zdravá energie pro život "KNOFLÍK"- Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 

100 

 

Biberspuren im Grenzraum Bayern-Tschechien Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
1 1 1 1 

Stopy bobra v příhraničním prostoru Čechy-Bavorsko Občanské sdružení Ametyst 

101 

 

Der Bauernhof als Lern- und Erlebnisort  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham 
1 1 1 1 

Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek  Úhlava o.p.s, Klatovy 

102 

 

Landschaftserneuerung im tschechisch-deutschem Grenzgebiet Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V. 
1 1 1 0 

Obnova krajiny česko-německého pohraničí Plzeň 2015 o.p.s. 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 

 

 



 

 

Příloha C: Seznam schválených projektů v PK a OPf v programovém období 2014-2020 

 

Název projektu Žadatel 

1 

 

Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a 

kombinované výroby tepla a elektřiny 
Západočeská univerzita v Plzni 

Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-

(Kälte)-Kopplung 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 

2 

 

Regionální speciality bez hranic  Úhlava, o. p. s. 

Regionale Spezialitäten ohne Grenzen 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham / 

Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví 

3 

 

Život? Otázka stylu KNOFLÍK, z.s. 

Leben? Stil-Frage! 
Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ 

gGmbH 

4 

 

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul Západočeská univerzita v Plzni 

Kompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion - Ausbildungsmodul Universität Regensburg 

5 

 

Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v 

přírodě“ 

Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském 

pohraničním prostoru "Domažlicko" 

Aktionsbündnis Čerchov plus: „Grenzüberschreitende Natur-Aktiv-Region 

Gibacht/Cerchov“ 
Stadt Furth im Wald 

6 

 

 Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska Západočeská univerzita v Plzni 

Präsentation des Kulturerbes  in der Grenzregion Tachau  Stadt Weiden 

7 

 

Regionální speciality bez hranic  Úhlava, o. p. s. 

Regionale Spezialitäten ohne Grenzen 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham / 

Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví 

8 

 

Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň - Řezno) Západočeská univerzita v Plzni 

Interdisziplinäre Bayernstudien (Pilsen - Regensburg) Stadt Regensburg 

9 

 

Chceme být spolu – umění je cesta Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 

Wir wollen zusammen kommen – Kunst ist der Weg Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting 

10 

 

Řemeslo bez hranic  Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

Handwerk ohne Grenzen Handwerkskammer Niederbayern-Oberfalz 

11 

 

Znovuobjevené poklady Sudet  Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

Wiederentdeckte Schätze im Sudetenland Volkshochschule im Landkreis Cham e. V. 

12 

 

HERITAGE – Präsentation des gemeinsamen Kulturerbes in den Museen 

Klatovy und Landkreis Cham  
Město Klatovy 

HERITAGE – Prezentace společného kulturního dědictví v muzeích Klatovy a 

okresu Cham 
Landkreis Cham 

13 

 

Česko-bavorská kulturní platforma  Plzeň 2015 

Bayerisch-Böhmische Kulturplattform Stadt Regensburg 

14 

 

Prorůstání - od země k zemi Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace 

Verbinden und Zusammenwachsen – von Land zu Land Bavaria Bohemia e.V. 

15 

 

Jak šel čas na česko-bavorské hranici. Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace 

Wie ging die Zeit an der böhmisch-bayerischen Grenze Stadt Weiden 

16 

 

Nové strategie propojování příhraničí A BASTA! 

Neue Vernetzungsstrategien für den Grenzraum cojc gGmbH Theaternetzwerk Böhmen Bayern 

17 

 

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí Úhlava, o. p. s. 

Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes im tschechisch-bayerischen 

Grenzgebiet 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham 

18 

 

Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-

bavorském příhraničí 
Západočeská univerzita v Plzni 

Kompetenzensteigerung von Studenten - bessere Berufsaussichten auf dem 

Arbeitsmarkt im bayerisch-tschechischen Grenzraum 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg – Weiden 

19 

 

Česko-bavorské dědictví - společně a atraktivně Město Domažlice 

Tschechisch-bayerische Erbschaft - gemeinsam und attraktiv Stadt Furt im Wald 

20 

 

Barokní region Čechy Bavorsko Plzeň 2015 

Barockregion Bayern Böhmen Bavaria Bohemia e.V. 

21 

 

Sousední světy - Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty 

pro děti od 3 do 8 let 
Západočeská univerzita v Plzni 

Nachbarwelten - Sousední světy. Deutsch-tschechische Sprach- und 

Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren 
Bayerischer Jugendring, K.d.ö.R. 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů z Krajského úřadu v Plzni, 2017 



 

Abstrakt 

STAŇKOVÁ, N. Vyhodnocení projektů přeshraniční spolupráce v Plzeňském kraji a 

Oberpfalz. Bakalářská práce. Pzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017 

Bakalářská práce se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v česko-bavorském 

pohraničí. Blíže je zaměřena na spolupráci regionů Plzeňský kraj a Oberpfalz v 

rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 2007-2013. Cílem práce je představit program a zhodnotit jeho vývoj na 

základě analýzy projektů, které byly v těchto regionech zrealizovány. Zároveň je cílem 

práce provézt podrobnou analýzu pěti vybraných projektů a zhodnotit jejich dopad ve 

sféře působení. 

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, Program přeshraniční spolupráce ČR – 

Bavorsko, projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

STAŇKOVÁ, N. The evaluation of cross-border cooperation projects in Pilsen region 

and Upper Palatinate. Bachelor thesis. Pilsen: The faculty of Economics, University of 

West Bohemia in Pilsen, 2017 

This bachelor thesis deals with the topic of cross-border cooperation in the Bohemia-

Bavaria trans-border region. More specifically, it focuses on the cooperation between 

the Pilsen and Upper Palatinate regions within the Cross-border Cooperation 

Programme Objective 3 Czech Republic – Free State of Bavaria 2007-2013. The goal of 

this thesis is to introduce the programme and evaluate its development based on the 

analyses of projects realized in the said regions. The thesis also aims to thoroughly 

analyse five selected projects and assess their impact in the relevant areas. 

Kyewords: cross-border cooperation, Cross-border Cooperation Programme  

Objective 3 Czech Republic – Free State of Bavaria, project 

 


