
 

 

 

Prohlášení 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Spolkové země 

Dolní Rakousko o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci  

v rámci Strukturálních fondů Evropské Unie 

 

 

 

 

 

Přeshraniční spolupráce realizovaná prostřednictvím operačního programu „Cíl Evropská 

územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ přispěla v posledních letech 

významně k rozvoji pospolitosti. Mnoha podpořenými přeshraničními projekty bylo příhraničí 

připraveno na budoucí výzvy a jeho vývoj byl těmito projekty pozitivně ovlivněn. Stále však 

ještě existuje potřeba společného, koordinovaného a integrovaného regionálního rozvoje, 

koordinovaného využívání společných rozvojových potenciálů, jakož i vytvoření stálých a 

nosných kooperačních a administrativních struktur tak, aby došlo k integraci obou 

sousedících národů v duchu evropské integrace.  

 

Rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a podpora udržitelného rozvoje 

přeshraničního regionu formou odstraňování existujících bariér a posilování celkového 

rozvojového potenciálu území je společným deklarovaným cílem programu „Cíl Evropská 

územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“. Pro dosažení tohoto 

společného cíle je nevyhnutelné pokračovat v přeshraniční spolupráci, tak jak nyní probíhá v 

rámci programu „Cíl Rakousko – Česká republika  2007-2013“ v rámci Strukturálních fondů 

Evropské unie, případně ji zintenzivnit. 

 

Tyto skutečnosti si Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

kteří plní roli Řídícího a Národního orgánu současného programu „Cíl Evropská územní 

spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“, plně uvědomují a hodlají nadále 

pokračovat v práci zahájené v programovém období 2007 – 2013. Z toho důvodu níže 

podepsaní potvrzují svůj záměr:  

 



1. začít co nejdříve po zveřejnění nových nařízení pro Strukturální fondy Evropskou 

komisí s přípravou nového programového období 2014+ pro zajištění plynulého 

navázání na současně probíhající programové období; 

 

2. vytvořit, resp. zachovat řídící struktury, zajišťující efektivní a cíleně orientované 

přidělování dotačních prostředků v souladu s příslušnými právními předpisy               

a zároveň splňující vysoké požadavky Evropské komise týkající se kvality projektů     

a standardů auditu. Po dohodě se zúčastněnými programovými partnery se 

podepsaní shodli na tom, že Země Dolního Rakouska má i nadále zastávat funkci 

Řídícího orgánu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR funkci Národního orgánu; 

 

3. nastavit co možná nejefektivněji postupy pro podávání žádostí a vyúčtování ve 

smyslu požadavků evropského a národního práva tak, aby bylo nositelům projektu 

umožněno soustředit se na obsahovou realizaci svých projektů a tím také dosáhnout 

co nejlepších výsledků či účinků; 

 

4. sledovat v budoucnu nadále jako nejdůležitější cíl zlepšení konkurenceschopnosti 

společného pohraničí, průběžné posilování jeho soudržnosti, budování atraktivního 

životního prostředí a trvalých a pevných kooperačních vztahů. Konkrétní tematická 

těžiště budoucího programu budou odborně a partnersky stanovena v rámci možností 

nových nařízení pro Strukturální fondy; 

 

5. konkrétní tematická těžiště se musí orientovat jak podle evropských strategií (např. 

EU2020, EUDRS) tak i podle skutečných potřeb a potenciálů v 

příhraničních regionech. Za tímto účelem má být vyhotovena analýza dotačního 

území, z níž bude následně možno odvodit tematické rozvojové koncepce.  Při 

plánování programu pro programové období 2014+ je nutno zohlednit regionální 

specifika.  Aby podpora měla plný účinek a bylo možné trvale dosahovat stanovených 

cílů, musí být jednotlivá opatření součástí rámcové koncepce; 

 

6. partnersky společně připravit (např. přidělování alokací na úrovni států), programovat, 

uskutečnit a ukončit program; 

 
7. upravit partnersky administrativní, finanční a právní odpovědnosti stejně jako 

v minulém období; 

 



8. poskytnout dostatečné evropské a národní finanční zdroje pro efektivní a včasné 

dosažení kvantitativních a kvalitativních cílů programu; 

 

9. zajistit odpovídající financování pro pokrytí rostoucích požadavků na administraci 

programu, aby bylo možné zajistit řádnou implementaci programu, jeho 

bezproblémové a včasné ukončení, profesionální konzultace a řádnou evaluaci 

projektů; 

 

10. podporovat kooperační projekty, které mají na obou stranách hranice trvalý účinek. 

 

Podepsaní jsou přesvědčeni o tom, že programy přeshraniční spolupráce podstatně 

přispívají k atraktivitě a perspektivnosti společného příhraničí a že jsou důležitým přínosem 

pro evropskou integraci.  

 

Toto prohlášení chce zdůraznit vůli České republiky a Země Dolní Rakousko k další 

partnerské spolupráci v rámci Strukturálních fondů Evropské unie od roku 2014 pro dosažení 

společného cíle a realizaci společného programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Rakouskem 2014 – 2020.   

 

 

Za Spolkovou zemi Dolní Rakousko                                                        Za Českou republiku 

 

 

  

Mag. Barbara Schwarz                        Ing. Michal Janeba 


