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1 Úvod 

V poslední době se stále více setkáváme s pojmem přeshraniční spolupráce, s jejíž 

pomocí dochází k odstraňování geografických a ekonomických bariér příhraničních 

oblastí, které se kvůli své poloze často vyvíjely zcela odlišně než oblasti ve vnitrozemí. 

Tyto oblasti byly často zpustošeny válkou, a nebyly tak příliš atraktivní pro život.  

Důležitou a nejúčinnější formou přeshraniční spolupráce je existence euroregionů, které 

vznikaly v rámci upevňování územní spolupráce v Evropské unii a rozhodujícím 

způsobem přispívají k odstraňování hraničních bariér. V rámci těchto euroregionů 

vznikají celé řady projektů, které řeší obdobné problémy na obou stranách hranice a 

odstraňují tak nerovnosti mezi regiony.  

Cílem této bakalářské práce je vysvětlit, na základě historického vývoje, vznik a 

význam přeshraniční spolupráce a obecný význam euroregionů, nastínit úlohu 

jednotlivých programů podpory přeshraniční spolupráce, kterými jsou program 

předvstupní pomoci Phare CBC, program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a 

Operační program přeshraniční spolupráce. Dílčím cílem bakalářské práce je pak 

analýza Euroregionu Silesia, jeho zapojení do programů podpory přeshraniční 

spolupráce a rozbor konkrétního realizovaného projektu, ve kterém se promítá přínos 

euroregionu pro danou česko-polskou oblast.  

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodu, který je první kapitolou, se 

druhá kapitola práce soustřeďuje na přeshraniční spolupráci v teoretické rovině, její 

historický vývoj a úlohu, obecné vymezení euroregionů, jejich úlohu a význam 

v Evropské unii a České republice, a také popisuje jednotlivé programy podpory 

přeshraniční spolupráce. Třetí kapitola se již přímo zaměřuje na Euroregion Silesia, na 

jeho obecnou charakteristiku, historický vývoj, cíle a jeho působnost v rámci 

přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraničí. Čtvrtá, analytická část bakalářské 

práce se věnuje realizaci konkrétního projektu realizovaného v Euroregionu Silesia 

v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v roce 2006 prostřednictvím Fondu 

mikroprojektů. Závěrečná pátá kapitola shrnuje a hodnotí informace, které byly 

v průběhu bakalářské práce nashromážděny.  
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Pro zpracování bakalářské práce jsem měla k dispozici dostatek kvalitních materiálů. 

Všechny informace použité v bakalářské práci byly čerpány z odborné literatury, 

interních projektových materiálů obce Bolatice a nepostradatelným zdrojem informací 

byly především internetové stránky Euroregionu Silesia. 
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2 Euroregiony jako nositelé přeshraniční spolupráce v EU 

2.1. Východiska přeshraniční spolupráce v Evropě 

Evropský kontinent je charakteristický poměrně velkým množství hranic. Mnohé z nich 

jsou většinou tvořeny jako geomorfologické (hraniční pohoří, vodní toky, moře, pobřeží 

apod.), nebo jako výsledek polických bojů v průběhu tří století. Také se vznikem 

nových evropských zemí vznikají nové hranice (např. oblast bývalé Jugoslávie). 

Portugalská republika má historicky nejstarší vytyčenou hranici v Evropě od roku 

12701, zcela nejnovější hranici vymezuje nejmladší stát světa Černá Hora.2 

2.1.1. Úloha a význam přeshraniční spolupráce 

Hranice jsou ,,jizvami dějin“, které přinášejí zejména pro hraniční regiony četné 

nevýhody. Příhraniční regiony jsou charakteristické například vyšší nezaměstnaností, 

nižší hospodářskou příležitostí, specifickými typy nezákonné činnosti3, nižším 

osídlením a nevyhovujícími dopravními sítěmi. Každá hranice, která omezuje migraci 

obyvatel, jejich cestování, oběh financí, výměnu zboží, ale také ideologické či kulturní 

vlivy, je do jisté míry bariérou. Přeshraniční spolupráce v Evropě je nezbytná, jelikož 

tyto nevýhody napomáhá zmírňovat a odstraňovat a zlepšuje životní podmínky místních 

obyvatel.  

Jacques Delors4 charakterizuje přeshraniční spolupráci takto: ,,Nejedná se o Evropu 

regionů. Je to mnohem snazší a inovativnější: jedná se o manifestaci společných zájmů 

přesahující národní hranice a vyjádření touhy prolomit tyto bariéry, aby se život stal 

snadnějším.“ 

                                                 
1 http://www.zstaborska.cz/web/programy_projekty/skolni_projekty/evropa/portugalsko.htm. 
2 NETOLICKÝ, 2007, s. 7. 
3 Např. pouliční prostituce, prodej zboží s falešným označením. Apod. 
4 Francouzský ekonom a levicový politik, bývalý předseda Evropské komise (1985-1995). Delorsova 
Komise iniciovala Jednotný evropský akt (1986), kterým se završilo budování jednotného evropského 
trhu. 
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2.1.2. Historický vývoj přeshraniční spolupráce 

Hraniční regiony měly často stejné nebo podobné problémy, které nebyly schopny samy 

řešit a které se nedaly odstranit pouhou podporou rozvoje z národního centra. Již v té 

době se ukázalo, že je nutné odstranit negativní vlivy hranic. V 50. letech 20. století 

dochází ke vzniku přeshraniční spolupráce..5  

Průkopnické skupiny6 přeshraniční spolupráce se v průběhu šedesátých a osmdesátých 

let minulého století zaměřily na zlepšování sociálně-kulturní a hospodářské situace lidí, 

kteří žili v příhraničních oblastech. V roce 1958 vznikla nejstarší struktura přeshraniční 

spolupráce v Evropě Euregio7 nacházející se na německo-nizozemských hranicích, jenž 

sdružuje 128 členu (okresů a měst).  

Občané a obce v příhraničních oblastech začali aktivně působit na všechny politické a 

správní úrovně, aby zajistili omezení nebo odstranění hraničních překážek. Regiony 

v příhraničních oblastech tuto politiku prováděly během celých 70. a 80. let 20. století 

za pomoci Asociace evropských hraničních regionů (AGEG, AEBR) ve spojení s Radou 

Evropy, Evropskou komisí a s národními vládami 

Na konci 80. let 20. století se díky demokratickému vývoji ve Střední a Východní 

Evropě a zavedení Jednotného evropského aktu (1986) otevřela většina hranic a vzniklo 

mnoho nových příhraničních regionů. V tomtéž období v Evropě proběhly politické a 

hospodářské procesy, které zasáhly evropské příhraniční regiony, zejména:8 

• Odstraňování vnitřních hranic uvnitř EU a s tím spojený přesun jejich funkcí na 

vnější hranice Unie, 

• snaha navázat přes tyto vnější hranice EU myšlenkové, kulturní, politické a 

hospodářské kontakty se třetími zeměmi. 

Díky těmto procesům se hranice na počátku 90. let 20. století stávají propustnějšími než 

tomu bylo doposud. Od této doby byla integrace Evropy založena na plánech a 

strategiích přeshraničního rozvoje a na příslušných operačních programech v rámci  

                                                 
5 WILAM, 2004, s. 12. 
6 Sdružení obcí a regionálních sdružení, jejichž cílem je zlepši přeshraniční spolupráci a oslabovat 
záporné efekty hranic. 
7 Euregio se již téměř padesát let účastní přeshraničních aktivit v nejrůznějších oblastech a přímo se podílí 
na plánování a realizaci různých programů a projektů, včetně programu INTERREG. 
8 WILAM, 2004, s. 13. 
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nových Programů Iniciativy Společenství INTERREG (CIP INTERREG). Dnes již 

existují četné příhraniční a přeshraniční regiony, v nichž jsou realizovány programy 

přeshraniční spolupráce.9 

2.2. Vymezení euroregionů 

Pojem region pochází z latinského slova „regere“ a znamená nakreslení čáry nebo 

hranice. V antickém Římě byl tento pojem užíván spíše pro vymezení území než pro 

jeho řízení. Toto území nevytvářelo žádnou novou legislativní nebo vládní instituci.10 

Euroregiony můžeme chápat jako dobrovolné demokraticky organizované instituce 

zaměřené na přeshraniční spolupráci zájmových sdružení obcí a měst, na řešení 

obecních a okresních úkolů přesahujících hranice.11 Každý euroregion funguje na 

základě vlastního statutu a stanov, podporuje obecné zájmy obci a měst, sdružení, 

organizací a také fyzických osob napříč hranicí.  

Euroregiony mají několik společných vlastností:12 

• Vlastní identitu oddělenou od svých členů, 

• stálost struktury, 

• vlastní vnitřní rozhodovací pravomoci, 

• vlastní správní, technické a finanční zdroje. 

Hlavním důvodem zakládání euroregionů je odstraňování nerovností mezi regiony na 

obou stranách hranic a vytvoření z příhraničních oblastí prosperující a atraktivní místo 

pro život místního obyvatelstva.  

Spolupráce zasahuje do všech oblastí života občanů na sociální, kulturní, infrastrukturní 

a hospodářské úrovni. Dále také do oblasti cestovního ruchu a životního prostředí. 

Pohraniční regiony tradičně patří k hospodářsky nejméně rozvinutým oblastem každého 

státu. Jejich nešvarem z minulých let je zpravidla národnostní konflikt, táhnoucí se 

několik staletí, který má za následek nerozvíjející se ekonomické aktivity všeho druhu.  

                                                 
9 WILAM, 2004, s. 14. 
10http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co-
operation/euroregions/WhatIs_Euroregion.asp#TopOfPage. 
11 WAHLA, 2001 ,s. 8. 
12 WILAM, 2004, s. 29. 
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Vzniklé problémy, dané geografickou polohou, byly snadno řešitelné díky výměně 

zkušeností příhraničních regionů a ty se tak rychle staly centrem intenzivní spolupráce 

v rámci Evropské unie. 

Rozlišujeme tři základní typy euroregionů, které mohou být identifikovány jako:13 

• Euroregiony bez právní subjektivity (pracovní společnosti nebo zájmové 

společnosti), 

• euroregiony, které jsou založeny na soukromém právu, 

• euroregiony které jsou založeny na mezinárodním právu. 

Mezi základní cíle vytváření euroregionů patří:14 

• Spolupráce v otázkách územního plánování a uspořádání, 

• zachování a zlepšování životního prostředí, 

• zvyšování životní úrovně obyvatel, 

• rozvoj a zlepšení infrastruktury přesahující hranice, 

• rozvoj spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof, 

• rozvoj turistiky a kultury, 

• zlepšování mezilidských vztahů. 

V září roku 1971 byla založena Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) se 

sídlem v německém Gronau. Jedná se o organizaci, která zastřešuje téměř všechny 

evropské hraniční regiony a zabývá se zprostředkováním výměny zkušeností mezi 

hraničními regiony a kontaktem na Radu Evropy, Evropský parlament a Evropskou 

komisi. 

AEBR stanovila následující kritéria pro identifikaci Euroregionů:15 

• Asociace místních a regionálních autorit na každé straně státní hranice, někdy 

s parlamentním shromážděním, 

• přeshraniční organizace s trvalým sekretariátem a odborným a správním 

personálem a s vlastními finančními prostředky, 

                                                 
13http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co-
operation/euroregions/Existing_Euroregion.asp#TopOfPage. 
14 http://www.sds.cz/docs/zpravy/volby/eu_04/euser47.htm. 
15http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co-
operation/euroregions/WhatIs_Euroregion.asp#TopOfPage. 
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• dle soukromého práva, organizace založena na účelových národních svazech 

nebo nadacích na obou stranách hranice dle příslušného veřejného práva, 

• dle veřejného práva, organizace založena na mezistátních smlouvách, které 

upravují členství ostatních institucí. 

2.3. Právní a institucionální základ euroregionů 

Za nejdůležitější dokumenty, které upravuji právní a institucionální základ euroregionů, 

jsou považovány Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními 

orgány16, přijatá 20 členskými zeměmi Rady Evropy v roce 1980 v Madridu (též 

označována jako Madridská úmluva),17 a Evropská charta hraničních a přeshraničních 

regionů, přijatá společně Radou Evropy a Evropskou unii v roce 1995. 

2.3.1. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními 

orgány 

V rámci této úmluvy je přeshraniční spolupráce definovaná jako: ,,jakékoliv dohodnuté 

jednání, jehož cílem je posílit a rozvíjet sousedské vztahy mezi územními 

společenstvími nebo úřady dvou nebo více smluvních stran, a uzavírání jakýchkoliv 

dohod a smluv nezbytných k tomuto účelu. Přeshraniční spolupráce je uskutečňována 

v rámci působnosti a pravomoci územních společenství a úřadů dané vnitrostátním 

právem. Tato úmluva nemůže měnit rozsah a podstatu těchto pravomoci.“18 Úmluva 

obsahuje šest základních částí, jenž napomáhají odstraňovat právní, politické, 

administrativní a další bariéry, které komplikuji vzájemnou spolupráci regionálních 

orgánů, jenž přísluší odlišným stranám hranice s tím, že neohrožuje vnitřní integritu 

veřejné správy v rámci národních států. Výrazným přínosem této úmluvy je postavení 

rozmanitých forem přeshraniční spolupráce na principu písemných dohod. Součástí 

příloh jsou pak vzorové smlouvy a dohody, které uzavírají orgány územních 

společenství.  

 

                                                 
16 V České republice byla tato úmluva podepsána v roce 1998 a  vstoupila v platnost v březnu 2000. 
17 Anglický a francouzský název Madridské úmluvy: European outline convention on transfrontier co-
operation between territorial communities or authorities;Convention-cadre Européenne sur la 
coopération transfrontaliere des collectivités ou autorités territoriales. V překladu: Evropská rámcová 
úmluva o přeshraniční spolupráci mmezi územními společenstvími a orgány. 
18 NETOLICKÝ, 2007, s. 9. 
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2.3.2. Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů 

Podle Evropské charty hraničních a přeshraničních regionů pomáhá přeshraniční 

spolupráce zmírňovat nevýhody těchto hranic, překonávat okrajovou polohu hraničních 

oblastí a zlepšovat životní podmínky obyvatel. Měla by zahrnovat všechny kulturní, 

sociální, hospodářské i infrastrukturní oblasti života. Mezi cíle Evropské charty 

hraničních a přeshraničních regionů patří:19 

• Nová kvalita hranic - místa setkávání, 

• hospodářské a sociálně-kulturní východisko v hraničních regionech, 

• regiony jako motor přeshraniční spolupráce, 

o partnerství a subsidiarita, 

o hraniční a přeshraniční regiony jako mosty k sousedům, 

• vyhlazení švů evropského územního rozvoje, 

• odstranění hospodářských a infrastrukturálních překážek a nerovnováhy. 

2.4. Euroregiony v Evropské unii 

První euroregiony se začaly na území evropského kontinentu objevovat již v 50. letech        

20. století, zejména v rámci Beneluxu, Spolkové republiky Německo, Francie, 

Švýcarska, Itálie a rozvíjely se i na území Skandinávie. První euroregion Gronau byl 

vyhlášen v roce 1958 na nizozemsko-německé hranici. V současné době existuje 

v Evropě více než 100 euroregionu. Výčet euroregionů v EU je uveden v příloze č. 1. 

Euroregiony v EU lze rozdělit, podle jejich umístění, do tří skupin:20  

• Euroregiony na vnitřních hranicích EU s rozvinutější ekonomikou, 

• euroregiony na vnitřních i vnějších hranicích EU se specifickými ekonomickými 

a administrativními problémy, 

• euroregiony na vnějších hranicích EU. 

Činnost euroregionů byla podporovaná především z programu Phare CBC a programů 

Iniciativy Společenství INTERREG III A. V současném programovacím období        

2007 – 2013 je činnost euroregionů spolufinancována z Operačních programů 

přeshraniční spolupráce, spadající pod samostatný cíl Evropská územní spolupráce. 
                                                 
19 http://isap.vlada.cz/dul/cesty.nsf/0/a1dc8b478976c2e5802566d7004d532f?opendocument. 
20http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co%2D
operation/euroregions/WhatIs_Euroregions.asp. 
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2.5 Euroregiony v České republice 

2.5.1 Vymezení euroregionů v ČR 

Počátkem 90. let 20. století, po pádu komunistického režimu, se na území České 

republiky začaly objevovat první náznaky přeshraniční spolupráce, zejména na česko-

německé hranici. Díky navazování přeshraničních kontaktů byly postupně zřizovány 

euroregiony, přičemž první euroregion vznikl v roce 1991 Euroregion Nisa. Existence 

euroregionů v ČR je vymezená § 55 zákona č. 128/2000., o obcích (obecní zřízení):21 

• Obce mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci, 

• obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních 

sdružení místních orgánů, 

• svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných států smlouvy o vzájemné 

spolupráci, obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem 

činnosti svazku obcí, které smlouvu a vzájemné spolupráci uzavřely. 

V současné době existuje v České republice 13 euroregionů22, jejichž česká část 

pokrývá čtyřicet okresů a více jak polovinu území ČR.23 Jejich zobrazení je znázorněno 

na obrázku 2.1. V Moravskoslezském kraji existuji čtyři euroregiony. Na hranicích se 

Slovenskem je to Euroregion Beskydy a na česko-polské hranici Euroregion Praděd, 

Euroregion Silesia a Euroregion Těšínské Slezsko. V sousedním Německu24 je dvacet 

jedna euroregionů, na Slovensku25 se nachází sedm euroregionů, v Rakousku26 můžeme 

naleznout devět euroregionu a Polsko27 se může pochlubit třinácti euroregiony. 

                                                 
21 NETOLICKÝ, 2007, s. 25. 
22 Nisa, Elbe/Labe, Krušnohoří, Egrensis, Šumava, Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko, Silesia, Beskydy/Beskydy, 
Pomoraví, Euroregion Silva Nortica, Bílé Karpaty. 
23 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/euroregions/index_cs.htm. 
24 Euregion Rhine-Ems-Ijssel, Euregio Rhine-Waal/Rhein-Waal, Euroregion Oberrhein, Euregion Meuse-
Rhin/Maas-Rijn/Maas-Rhein, Ems Dollart Region/Eems Dollard Region, Euregion Rhein-Maas-Nord, 
Euregion Weisse, Euregio Bodensee, Euregion Elbe/Labe, Euregio Egrensis, Euroregion Erzgebirge, 
Euregion Bayerischer Wald/Böhmerwald, Euregion Central Oder/Pro Europa Viadrina, Euregion Spree-
Neisse-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr, Euroregio Inn-Salzach, Euroregio Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-
Wallonien, Euregion Pomerania, EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein, Euroregio Via 
Salina, Euroregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel, Euregio Inntal. 
25 Tatry, Miskolc-Košice, Karpátski, Biele Karpaty, Západne Slovensko/Weinviertel/Jižní Morava, Váh-Dunaj-Ipeľ a 
Beskydy. 
26 Inn-Salzach, Weinviertel/Západne Slovensko/Jižní Morava, Silva Nortica, Mühlviertel/Bayerischer Wald, 
Euroregio Burgenland/West/Nyugat-Pannónia, Zugspitze-Wetterstein-Karwendel, Salzburg-Berchtesgadener Land-
Traunstein, Via Salina a Euregio Bodensee. 
27 Pomerania, Bałtyk, Niemen, Bug, Karpacki, Tatry, Słąsk Cieszyński, Silesia, Pradziad, Glacensis, Nysa, Sprewa-
Nisa-Bóbr a Pro Europa Viadrina. 
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Obrázek 2.1: Mapa umístění a polohy jednotlivých euroregionů v ČR 

Zdroj: http://www.mmr.cz/euroregiony-v-cr, 2008 

I v našem pohraniční jde především o překonávání překážek vytvořených historickým 

vývojem a podílení se na zvyšování hospodářské úrovně. Za hlavní význam euroregionů 

v ČR je obecně považována možnost využití programů evropské pomoci. Nejde však 

jen o zpřístupnění dotací, význam je daleko hlubší. „Je třeba z euroregionů vytvořit 

hlásnou troubu území, ve kterém existuje. Snahou také je, aby se o přeshraničních 

problémech nerozhodovalo „tam nahoře v Bruselu“, ale v místě, kterého se 

týkají.“28Proto má každý euroregion sídlo na svém území. Bližší informace o 

jednotlivých euroregionech jsou uvedeny v tabulce 2.1.  

                                                 
28 DOČKAL, 2005. s. 41. 
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Tabulka 2.1: Přehled euroregionů v ČR 

Pořadí Euroregion Datum vzniku Partnerský stát Sídlo v ČR 

1 Nisa 21. 12. 1991 PL, CZ, D Liberec 

2 Labe 24. 6. 1992 CZ, D Ústí nad Labem. 

3 Krušnohoří 18. 12. 1992 CZ, D Most 

4 Egrensis 3. 2. 1993 CZ, D Cheb 

5 Šumava 20. 9. 1993 CZ, D Klatovy 

6 Glacensis 5. 12. 1996 CZ, PL Rychnov nad Kněžnou 

7 Praděd 2. 7. 1997 CZ, PL Vrbno pod Pradědem 

8 Těšínské Slezsko 22. 4. 1998 CZ, PL Český Těšín 

9 Silesia 20. 9. 1998 CZ, PL Opava 

10 Pomoraví 23. 6. 1999 CZ, A, SK Břeclav 

11 Beskydy 9. 6. 2000 CZ, SK, PL Frýdek-Místek 

12 Bílé Karpaty 30. 7. 2000 CZ, SK Zlín 

13 Silva Nortica 28. 5. 2002 CZ, A Jindřichův Hradec 

Zdroj: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=774, 2008; vlastní úprava 

Mezi základní orgány českých euroregionů patří valná hromada, představenstvo, rada, 

kontrolní komise, předsedové a místopředsedové, prezídia, pracovní skupiny, sekretariát 

a odborné komise. Mezi další orgány můžeme uvést například sněm, jednatelství, stále 

komise, revizní komise, smírčí komise, správní a dozorčí rada, prezident a 

viceprezident. V příloze č. 2 je popsaná stručná charakteristika jednotlivých 

euroregionů v ČR. 

2.6. Programy podpory přeshraniční spolupráce EU v ČR 

Evropská unie podporuje přeshraniční spolupráci řadou realizovaných projektů, 

programů a iniciativ Společenství. Nárok na finanční podporu mají jak členské země 

EU prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG, tak i kandidátské země 

usilující o vstup do EU sousedící s členskými státy Unie, a to prostřednictvím programů 

Phare CBC (Phare Cross Border Cooperation Programme)29.  

                                                 
29 V současné době pomocí nástroje IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). 
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2.6.1 Program Phare CBC 

Program Phare vznikl jako přímá reakce na pád socialistického bloku ve střední Evropě 

v prosinci 1989. Původním záměrem programu byla pomoc postkomunistickým zemím, 

zejména Polsku a Maďarsku30. Do roku 1996 byl počet zemí rozšířen na 1331, včetně 

České republiky a Slovenska. 

Veškeré prostředky programu Phare byly poskytovány jako granty, nikoli jako půjčky. 

Navrácení poskytnutých financí bylo vyžadováno pouze tehdy, když tyto prostředky 

nebyly použity v řádném termínu na účel, pro který byly určeny.32 

Prostřednictvím Phare byly podporovány tři typy programů: 

• Národní programy – podporovaly oblast státní správy, zemědělství, 

vzdělávání, infrastrukturu a soukromý sektor. 

• Mezinárodní programy – např. Program demokracie, Program partnerství, 

Tempus33, Speciální přípravný program pro strukturální fondy. 

• Programy přeshraniční spolupráce – cílem těchto programů bylo posílení 

socio – ekonomického rozvoje příhraničních regionů zemí, které sousedí se 

zeměmi ES.34 

V roce 1997 proběhla reforma systému poskytování pomoci z programu Phare. Došlo 

ke změně přístupu, který se orientoval na přípravu kandidátských zemí na členství 

v EU. 

Česká republika byla úspěšná v čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare. 

V oblasti národních programů se podařilo vyčerpat přes 88% všech prostředků, u 

programů přeshraniční spolupráce to bylo necelých 95%. Poslední peníze z tohoto 

programu byly žadatelům vyplaceny k 30. listopadu 2006.35 Alokace finančních 

prostředků z programu Phare na území ČR je uvedena v tabulce 2.2. 

                                                 
30 Z toho byla také odvozená jeho zkratka ,,PHARE – Poland and Hungary Assistance to the 
Restructuring of the ekonomy“ (Pomoc při hospodářské restrukturalizaci v Polsku a Maďarsku). 
31 Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 
32 NETOLICKÝ, 2007, s. 46. 
33 Program spolupráce mezi vysokými školami. 
34 NETOLICKÝ, 2007, s. 47. 
35 http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/program-phare-byl-ukonen. 
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Tabulka 2.2 Finanční alokace programu Phare na území ČR v období 2002-2006 

Příhraničí mil. EUR 

ČR – Polsko 16,5 

ČR – Rakousko 11,0 

ČR – Sasko 9,9 

ČR – Bavorsko 8,6 

ČR – Slovensko 9,0 

Zdroj: NETOLICKÝ, 2007, s. 49; vlastní úprava 

Program Phare CBC byl přípravou na účast v Iniciativě Společenství INTERREG III. 

2.6.2 Iniciativa Společenství INTERREG III  

Evropská unie si klade za cíl, že státní hranice nesmí být překážku integrace evropského 

území. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněné například okrajovým postavením. 

Iniciativa Společenství INTERREG III je nástrojem pro překonávání těchto nevýhod.  

Program INTERREG má tři části:36 

• INTERREG IIIA – Přeshraniční spolupráce (80 % z celkových prostředků). 

• INTERREG IIIB – mezinárodní spolupráce (14 % z celkových prostředků). 

• INTERREG IIIC – meziregionální spolupráce (6 % z celkových prostředků).  

Obrázek 2.2 znázorňuje schéma vývoje Iniciativy Společenství INTERREG. 

                                                 
36 http://www.strukturalni-fondy.cz/iniciativy-spolecenstvi?show=000006000. 
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Obrázek 2.2: Schéma vývoje Iniciativy Společenství INTERREG 

 INTERREG 
(1991 – 1993) 

  

 přeshraniční 
spolupráce 

  

    
    

INTERREG IIA 
(1994 – 1999) 

INTERREG IIB 
(1994 – 1999) 

INTERREG IIC 
(1994 – 1999) 

 

přeshraniční 
spolupráce 

energetické sítě územní rozvoj  

    
    
INTERREG IIIA 

(2000 – 2006) 
 INTERREG IIIB 

(2000 – 2006) 
INTERREG IIIC 

(2000 – 2006) 
přeshraniční 
spolupráce 

 
nadnárodní 
spolupráce 

meziregionální 
spolupráce 

    
    
Operační program 
(INTERREG IVA)  

(2007 – 2013) 
 

Operační program 
(INTERREG IVB) 

(2007 – 2013) 

Operační program 
(INTERREG IVC)  

(2007 – 2013) 
přeshraniční 
spolupráce 

 
nadnárodní 
spolupráce 

meziregionální 
spolupráce 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/interreg-iiic/vyvoj-iniciativy, 2008; vlastní úprava 

Iniciativa INTERREG III je financována z Evropského fondu regionálního rozvoje 

(ERDF). Nejdůležitější větví této iniciativy, jež bezprostředně v příhraničních oblastech 

navazuje na předvstupní program Phare CBC, je INTERREG IIIA. Cílem je podporovat 

regionální rozvoj v příhraničních regionech.  

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA byla v České republice realizována v létech 

2000 - 2006 prostřednictvím pěti samostatných programů podle územního členění:37  

• česko - saský program,  

• česko - bavorský program,  

• česko - rakouský program, 

• česko - slovenský program, 

• česko - polský program. 

                                                 
37 http://www.crr.cz/index.php?lsel=78. 
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Financování projektů realizovaných v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 

bylo založeno na principu adicionality 38. Maximální podíl finančních prostředků 

čerpaných z Evropského fondu regionálního rozvoje mohl činit nejvýše 75% částky 

z celkových výdajů projektu, přičemž musela být splněna podmínka spolufinancování 

projektu ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtů obcí, maximálně 5% z celkové 

částky.39 V tabulce 2.3 je uvedeno rozdělení finančních prostředků v rámci CIP 

INTERREG IIIA.  

Tabulka 2.3: Rozdělení finančních prostředků v rámci CIP INTERREG IIIA 

Příhraniční oblasti Výše příspěvku 
(mil. €) 

Procentní podíl 

ČR – Polsko 16,50 30,00 

ČR – Rakousko 11,00 20,00 

ČR – Sasko 9,90 18,00 

ČR - Slovensko 9,00 16,36 

ČR - Bavorsko 8,60 15,64 

Celkem 55,00 100,00 

Zdroj: http://www.crr.cz/index.php?lsel=78, 2008; vlastní úprava 

2.6.3 Operační programy přeshraniční spolupráce 

V programovém období 2007 – 2013 se Iniciativa Společenství INTERREG 

transformuje do samostatného cíle strukturálních fondů. Jedná se o Cíl Evropská 

územní spolupráce (European Territorial Cooperation)40 Stejně jako v minulém 

programovacím období je v rámci tohoto cíle realizováno 5 konkrétních Operačních 

programů přeshraniční spolupráce. Neoficiálně je tento operační program přeshraniční 

spolupráce označován jako INTERREG IVA. Následující graf 2.1 znázorňuje alokaci 

prostředků z fondů Evropské unie pro Českou republiku. 

                                                 
38 každý projekt spolufinancovaný ze zdrojů SF musí být současně spolufinancovaný z českých veřejných 
zdrojů. 
39 http://www.crr.cz/index.php?lsel=78. 
40 NETOLICKÝ, 2007, s. 52. 
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Graf 2.1: Alokace prostředků z fondů EU pro ČR 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/uzemni-spoluprace, 2008 

Prioritou programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace 

příhraničních území, konkurenceschopnost, odstraňování přetrvávajících bariér 

v hospodářské, sociální a kulturní oblastí. 

V tomto programovacím období mohou žadatele dostat příspěvek z ERDF maximálně 

ve výši 85 % z celkových výdajů. Dotace ze státního rozpočtu může být ve výši 

maximálně 5 %, přičemž vlastní příspěvek příjemce dotace musí být minimálně 10 % 

s možností věcného plnění. Česká republika v období 2007 - 2013 může ke zlepšení 

životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 mld. EUR, což je 

zhruba 752,7 mld.Kč. 

Na návrh ministerstva pro místní rozvoj došlo v tomto období k zásadní změně. 

Žadatelé získávají finanční prostředky průběžně, a ne jak tomu bylo v minulém období 

až po ukončení projektu. 
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3 Euroregion Silesia a jeho působnost v rámci 

přeshraniční spolupráce 

3.1 Obecná charakteristika euroregionu  

Euroregion Silesia je jedním z nejmladších česko-polských 

euroregionů, který s dalšími šesti41 euroregiony leží na            

česko-polské hranici a dále jedním ze čtyř42 euroregionů na území 

Moravskoslezského kraje (MSK). Zahrnuje území okresu Opava, 

části okresu Bruntál, Novojičínsko a Ostravu-město. Na polské 

straně zasahuje do Slezského vojvodství, které zahrnuje powiaty (okresy) Raciborski, 

Wodzisławski, Rrybnicki a do okresu Głubczyckeho ve vojvodství Opolském. Se svou 

rozlohou 2 688 km2 se rozkládá na severovýchodním území České republiky                  

a jihozápadním území Polska. Na české straně se rozprostírá na ploše 1 188 km2            

a zbývajících 1 500 km2 připadá na polské území. Z celkového počtu 826 000 obyvatel 

žijících v euroregionu žije podstatná část, 539 000 obyvatel, na území České republiky   

a 287 000 obyvatel v Polsku. Euroregion Silesia zahrnuje 76 členských obcí, které mezi 

sebou spolupracují, a 3 přidružené organizace - Slezskou univerzitu Opava, Okresní 

hospodářskou komoru Opava a Matici slezskou. V současné době českou část zastupuje 

5743 obcí a měst. Polskou stranu euroregionu tvoří Stowarzysz Gmin Dorzecza Górnej 

Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), jehož členem je 1944 obcí a měst. Euroregion 

má dvě správní sídla, Opavu v České republice a Racibórz v Polsku. Mapa euroregionu 

je uvedena v příloze č. 3.  

                                                 
41 Euroregion Beskydy, Euroregion Glacensis, Euroregion Nisa, Euroregion Praděd, Euroregion Silesia, 
Euroregion Těšínské Slezsko. 
42 Euroregion Beskydy, Euroregion Těšínské Slezsko, Euroregion Silesia, Euroregion Praděd. 
43 Bolatice, Brumovice, Budišov n/Budišovkou, Budišovice, Čermná ve Slezsku, Dolní Benešov, Dolní 
Životice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hlubočec, Hlučín, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec na 
Moravicí, Chlebičov, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Kyjovice, Litultovice ,Ludgeřovice, Melč, Mikolajice, 
Mokré Lazce, Neplachovice, Oldřišov, Opava, Píšť, Pustá Polom, Rohov, Slavkov, Služovice, Stěbořice, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vítkov, 
Horní Benešov, Horní Životice, Krnov, Sosnová, Staré Heřmínovy, Nový Jičín, Fulnek, Odry, Ostrava, 
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom. 
44 Racibórz, Wodzisław Śląski, Kietrz, Głubczyce, Baborów, Pszów, Kuźnia Raciborska, Branice, 
Kornowac, Krzanowice, KrzyŜanowice, Gorzyce, Marklowice, Mszana, Lubomia, Lyski, Pietrowice 
Wielkie, Rudnik, Rydułtowy. 
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Jižní část euroregionu je charakteristická kopci. Pohořím Nízkého Jeseníku 

přecházejícího do Opavské a Hlučínské pahorkatiny. Směrem na sever se kopce 

zmenšují a přecházejí do měkce zvlněné krajiny. Česká část se nachází v povodí Opavy 

a Moravy. Polská část euroregionu se pak nachází v povodí horní Odry a zahrnuje 

Ratibořskou kotlinu, část Głubczycké vysočiny a Ostravské kotliny. Větší i menší města 

euroregionu se mohou pyšnit různými památkami, zajímavostmi a muzejními 

zařízeními. Mezi ně můžeme zařadit například zámky v Kravařích, Raduni a Hradci nad 

Moravici nebo muzea v Krnově, Opavě a Novém Jičíně, která nám zpřístupní historii 

měst a jejích okolí. 

Společná historie, podobná kultura a jazyková příbuznost, jsou dobrým 

předpokladem pro silnou česko-polskou spolupráci. Kontakty usnadňuje také neobvyklé 

velký počet hraničních přechodů. V současné době se na území Euroregionu Silesia 

nachází 1545 hraničních přechodů malého pohraničního styku, 346 silniční mezinárodní 

hraniční přechody a 347 přechody na turistické stezce.48 Následující tabulka uvádí 

základní statistické údaje o Euroregionu Silesia. 

Tabulka 3.1: Statistické údaje o Euroregionu Silesia (platné k 1. 1. 2009) 

Euroregion Silesia česká část polská část Celkem 
Rozloha v km2 1.188 1.500 2.688 
Počet obyvatel v tis. 539 287 826 
Počet členských obcí 57 19 76 

Přidružené členské 
organizace 

Slezská univerzita Opava 
Hospodářská komora Opava 
Matice slezská Opava 

0 3 

Dotčené 
okresy/powiaty 

Opava 
Bruntál – část 
Nový Jičín – část 
Ostrava-město - část 

Raciborski 
Głubczycki 
Wodzisławski – část 
Rybnicki - část 

8 

Dotčené 
kraje/vojvodství 

Moravskoslezský 
Slezské 
Opolské 

3 

Správní sídlo Opava Racibórz 2 
Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/statistika; 2009, 

vlastní úprava 

                                                 
45 Šilheřovice – Chalupki, Hať – Rudyszwald, Hať – Tworków, Pišť – Boleslav, Chuchelná – Borucin, 
Chuchelná – Krzanowice, Strahovice – Krzanowice, Třebom – Gródczanki, Třebom – Kiertz, Rohov - 
Sciborzyce Wielkie, Hněvošice - Sciborzyce Wielkie, Vávrovice – Wiechowice, Opava – Pilszcz, Úvalno 
– Branice, Chomýž – ChomiaŜa. 
46 Píšť – Owsiszcze,  Sudice – Pietraszyn, Krnov – Pietrowice. 
47 Šilheřovice – Chalupki, Chuchelná – Krzanowice, Třebom – Gródczanki. 
48 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/prechody. 
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3.1.1 Vznik a historický vývoj euroregionu 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, Euroregion Silesia byl založen 20. září 1998 

v Opavě. Jeho vzniku však předcházel společný historický vývoj, jenž vyústil až ke 

vzniku samotného euroregionu.  

První zmínka o regionu pochází z 9. století. Během 10. století ovládli Slezsko 

Přemyslovci, ale koncem století bylo území již v rukou polských Piastovců. Roku 1202 

byla sepsána dohoda, která rozdělovala Slezsko na dvě části - Horní Slezsko (Opolsko, 

k němuž přibylo Ratibořsko, Byromsko a Osvětimsko) a Dolní Slezsko. V létech 1327 

až 1526 města Ratiboř a Opava spadaly pod země Koruny české a na další dvě století 

byly pod vládou Habsburků. Po prohrané válce mezi Marii Terezií a pruským králem 

Bedřichem II., došlo roku 1742 k rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí, kdy 

Marie Terezie prohrála větší část Slezska (Ratibořsko, Glubčicko a Hlučínsko), které 

přešlo pod vládu Pruska, přičemž Opavsko a Krnovsko zůstalo pod vládou rakouských 

Habsburků na území Koruny české. Se vznikem státní hranice došlo ke zpomalení,        

a následnému úplnému zastavení rozvoje vzájemných kontaktů. Spolupráce mezi 

rozdělenými stranami regionu začaly znovu nabírat na síle po pádu totalitních režimů. 

První známky spolupráce se objevily v létech 1989. Nejprve měly charakter 

individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývaly 

regionálního charakteru.  

V roce 1995 začala příprava na vytvoření euroregionu. Zásadní etapou v tomto procesu 

byla polsko–česko-německá konference ,,Region Opava – Racibórz – historie a 

perspektiva v Evropské unii“, která se konala ve dnech 12. – 13. září roku 1997 

v Ratiboři a v Opavě. Po konferenci schválily rady města Ratiboře a Opavy projekt 

utvořit Radu Opavsko-racibořského euroregionu, který zpracovala Polsko–česká rada 

lokálních lídrů. Brzy po této události podepsali primátoři Ratiboře a Opavy, a také 

starostové Głubczyc a Krnova prohlášení, ve kterém vyjádřili vůli ustavit euroregion. 

Dalším krokem bylo ustavení Sdružení obcí povodí Horní Odry a Regionálního sdružení 

česko-polské spolupráce Opavského Slezska49.  

                                                 
49 http://www.euroregion-silesia.pl/informacje/info.php. 
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K podpisu smlouvy o založení Euroregionu Silesia50 došlo dne 20. září roku 1998 

v Opavě. Smlouvu podepsali zástupci Regionálního sdružení pro česko-polskou 

spolupráce Opavského Slezska51 a zástupci Sdružení obcí povodí Horní Odry.52 

3.2 Právní status a organizační struktura euroregionu 

3.2.1 Právní status euroregionu 

Základními dokumenty, které popisují právní status tohoto euroregionu, jsou Stanovy 

Euroregionu Silesia53 a Smlouva o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia. 

K základním dokumentům také řadíme dokumenty národních části euroregionu. Na 

české straně se jedná o Stanovy Euroregionu Silesia – CZ, na polské straně o Stanovy 

Sdružení obcí povodí Horní Odry. Euroregion Silesia není nositelem právní 

subjektivity54, nemá nadnárodní ani nadstátní charakter55. Jedná se o dobrovolný 

svazek, který vznikl na základě Smlouvy o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia 

podepsaný představiteli obou sdružení, sdružení Euroregionu Silesia-CZ na české straně 

a Sdružení obcí povodí Horní Odry na polské straně. Nositelé právní subjektivity 

v euroregionu jsou pak právě tyto dvě sdružení. Jedná se tedy pouze o smlouvu 

uzavřenou mezi dvěma sdruženími, z nichž každé je povinné řídit se podle práva států, 

na jehož území se rozkládá, stejně tak i všechny jeho orgány pracuji v souladu se 

zákony Polské a České republiky. Ze stanov je jasné, které subjekty jsou do 

euroregionální spolupráce zapojeny, práva a povinnosti členů, dále jsou přesně 

definovány společné orgány, jejich práva a povinnosti, a také důvody pro zánik 

euroregionu. Stanovy dále definují symbol56 euroregionů, územní dosah, předmět 

činnosti a způsob financování57. 

                                                 
50 Název je odvozen od historického území, nazývané Slezsko, na kterém se z převážné části euroregion 
nachází. 
51 Dnes se již užívá název ,,sdružení Euroregionu Silesia-CZ“. 
52 EUROREGION SILESIA, 2006, str. 41. 
53 Stanovy Euroregionu Silesia byly schválené Prezidiem euroregionu 4. 8. 2006. 
54 Uvedeno v zakládajíc smlouvě ve 4. odstavci článku 1. 
55 Uvedeno ve Smlouvě o spolupráci ve 3 odstavci § 1 všeobecná ustanovení. 
56 Symbolem euroregionu je logo tvořené dvanácti žlutými hvězdami v kruhu v modrém poli, s vlajícími a 
vzájemně propojenými vlajkami České republiky a Polské republiky a bílým nápisem EUROREGION 
SILESIA. Logo euroregionu je zákonem chráněnou ochrannou známkou. 
57 Euroregion nemá společný účet ani společné finanční prostředky. Činnost euroregionu je financována 
ze zdrojů, které jsou tvořeny zejména: členskými příspěvky členů sdružení, účelovými i neúčelovými 
dotacemi a granty, sdruženými prostředky, podpůrnými prostředky a dary.  
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3.2.1 Organizační struktura euroregionu 

Organizační struktura uvedená v ustavujícím dokumentu, tedy ve Smlouvě o spolupráci 

pod názvem Euroregion Silesia, se výrazně liší od výčtu orgánů v aktuálním znění 

stanov. Je to z toho důvodu, že Smlouvu o spolupráci, jakožto zakládající dokument, 

nelze měnit a orgány uvedené v ní již byly zrušeny z důvodu nefunkčnosti a nahradily 

se novými společnými orgány, které uvádí stanovy, jež nejsou na rozdíl od Smlouvy o 

spolupráci neměnné.  

Orgány euroregionu podle Smlouvy o spolupráci byly:58 

• Rada euroregionu, 

• prezidium euroregionu, 

• revizní komise, 

• pracovní skupiny. 

Podle stanov euroregionu jsou těmito orgány:59 

• Prezidium euroregionu, 

• předseda euroregionu, 

• pracovní skupiny euroregionu. 

Prezidium euroregionu 

Prezidium euroregionu je nejvyšším orgánem euroregionu Silesia. Valná hromada 

příslušné části euroregionu volí pět zástupců z české strany a pět zástupců z polské 

strany euroregionu, kteří pak tvoří Prezidium. Prezidiu předsedá předseda euroregionu. 

Zasedání se koná nejméně jednou ročně, řídí se příslušným jednacím řádem a svolává 

ho předseda euroregionu písemnou pozvánkou, a to nejméně 30 dnů předem. Mezi 

pravomoci Prezidia patří např. schvalování stanov euroregionu a jejich změn, volení 

předsedy a místopředsedy euroregionu, vytyčovat směry činnosti euroregionu a svolávat 

společné setkání zástupců členů euroregionu. 

                                                 
58 http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/smlouva_o_spolupraci&menu_pod=1. 
59 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy&menu_pod=1. 
 



 24  

Předseda euroregionu 

Předseda reprezentuje euroregion. Tuto funkci střídavě vykonává zvolený zástupce 

české a polské strany euroregionu. Funkční období předsedy je jeden rok. Předsedu 

může zastoupit místopředseda euroregionu, přičemž musí platit, že místopředseda je 

vždy z druhé strany euroregionu. Předseda i místopředseda musí byt vždy členem 

Prezidia. 

Pracovní skupiny euroregionu 

Pracovní skupiny jsou vždy složeny ze zástupců obou stran euroregionu, mohou být 

složeny jak ze členů sdružení, tak i z odborníků mimo rámec těchto členů. Pro plnění 

úkolů euroregionu se zřizují zejména stálé pracovní skupiny. Pro plnění specifických 

úkolů mohou však být zřízeny i časově omezené pracovní skupiny.60 

Administrativní chod orgánů euroregionu zajišťuje sekretariát, přičemž sekretariáty 

jsou povinny mezi sebou spolupracovat v maximální možné míře. Sekretariát 

euroregionu je zastoupen dvěma kancelářemi, jednou v Opavě a druhou v Ratiboři. 

Obrázek 3.1 znázorňuje společné orgány v Euroregionu Silesia podle stanov. 

Obrázek 3.1: Společné orgány v euroregionu podle stanov 

 
Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/org_struktura, 2009;   

vlastní tvorba 

Kromě společných orgánů má každá část, jak česká tak polská, své orgány ustanovené 

podle stanov. Obrázek 3.2 znázorňuje organizační strukturu v české a polské části 

euroregionu. 

                                                 
60 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy&menu_pod=1. 

EUROREGION SILESIA 

Prezidium / Prezydium 

Předseda / Przewodniczacy 

Pracovní skupiny / Grupy Robocze 
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Stanovy Euroregionu – CZ uvádějí orgány české části sdružení, kterými jsou:61 

• Valná hromada sdružení, jež je nejvyšším orgánem Euroregionu Silesia - CZ.  

• Rada sdružení, která je nejvyšším orgánem sdružení mezi zasedáními Valné 

hromady. 

• Sekretariát sdružení, jenž je výkonným orgánem se všeobecnou působností a 

plní úkoly Rady sdružení mezi jejich zasedáními. V jeho čele stojí tajemník. 

• Revizní komise je kontrolním orgánem, skládá se nejméně ze 3 osob. 

• Pracovní skupiny plní poradní funkci orgánu Rady sdružení. 

Orgány polské části sdružení podle Stanov Sdružení obcí povodí Horní Odry jsou:62 

• Walne Zebranie Członków (Valná hromada členů). 

• Zarząd (Rada). 

• Komisja Rewizyjna (Kontrolní komise). 

• Sekretariat. 

Obrázek 3.2: Organizační struktura v polské a české části  euroregionu  

 
Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/org_struktura, 2009; 

vlastní tvorba 
 

                                                 
61http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy_CZ&menu_pod=2. 
62http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/zakladni_dokumenty_PL&menu_pod=3. 

Valná hromada 

Rada 

Revizní komise 

Pracovní skupiny 
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EUROREGION SILESIA - CZ 
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STOWARZY SZENIE GMIN 

DORZECZA GÓRNEJ ODRY 
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3.3 Cíle euroregionu 

Stejně jako většina ostatních euroregionů nebyl ani Euroregion Silesia při vymezování 

svých cílů a úkolů příliš skromný. Hlavním cílem euroregionu je podpora a realizace  

česko–polské spolupráce v příhraničních regionech Moravy a Slezska s cílem 

odstranit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj 

příhraničního území po obou stranách hranice, a umožnit tak plynulou integraci tohoto 

území v rámci Evropské unie. Cílem spolupráce v euroregionu je řešení společných 

úkolu a prosazování společných cílů, sbližování jeho obyvatelstva a institucí na obou 

stranách hranice. Může jit např. o spolupráci společenských, vědeckých, profesních, 

odborných a kulturních skupin, zvyšování životní úrovně místního obyvatelstva 

podporou investic, vzájemnou pomoc v případě katastrof a živelných pohrom                

a odstraňování nezaměstnanosti. 

V rámci česko-polské spolupráce Euroregion Silesia realizuje především tyto 

úkoly:63 

• Řeší společné zájmy v oblasti dopravní infrastruktury a hraničních přechodů, 

resp. míst překračování státní hranice, 

• řeší společné problémy v oblasti životního prostředí, 

• podporuje rozvoj turismu a cestovního ruchu v příhraničním regionu, 

• podporuje spolupráci mezi školami a mládeží po obou stranách hranice, 

• podporuje přeshraniční spolupráci i dalších subjektů po obou stranách hranice,  

• pečuje o společné kulturní dědictví,  

• podporuje rozvoj kultury, vzdělání a sportu v příhraničním regionu,  

• podporuje výměnu zkušeností a informací z oblasti trhu práce,  

• podporuje spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní,  

• podporuje prevenci a řešení důsledků živelných pohrom,  

• podporuje společné plánování rozvoje příhraničního regionu, 

• poskytuje informace o příhraničním regionu a zajišťuje jeho prezentaci,  

• podporuje myšlenky evropské integrace. 

                                                 
63 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy&menu_pod=1. 
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Euroregion Silesia se formoval, rozšiřoval svou členskou základnu a upevňoval své 

postavení velmi pozvolna. V současné době však představuje stabilní, funkční a 

zkušenou organizaci, která je plnohodnotným partnerem mnoha českým a polským 

institucím při řešení přeshraniční problematiky a rozšiřuje spolupráci s dalšími 

euroregiony v zahraničí. V listopadu 2006 Euroregion Silesia získal čestné uznání 

Asociace evropských hraničních regionů a o rok později obdržel stříbrnou medaili Jana 

Masaryka za dlouhodobý a aktivní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční 

spolupráce, udělenou Euroregionu Silesia Ministerstvem zahraničních věcí ČR české         

i polské části euroregionu. Tato ocenění jsou pro euroregion výzvou k dalšímu rozvoji  

a zlepšování své činnosti a také výzvou k tomu, aby se Slezsko – Śląsk – Silesia opět 

spojilo v jedno společné území, kde hranice bude pouze čárou na mapě.64 

3.4 Podporované území euroregionu v rámci přeshraniční 

spolupráce 

Jak již bylo zmíněno, Euroregion Silesia podporuje území celkem 76 členských obcí, 

jež patří na polské straně do  Sdružení obcí povodí Horní Odry se sídlem v Ratiboři a na 

české straně do sdružení Euroregionu Silesia-CZ se sídlem v Opavě. Členy sdružení 

Euroregionu Silesia - CZ se mohou stát kraje, města, obce, nebo sdružení obcí 

příhraničního regionu za těchto předpokladů:65 

• Podají písemnou žádost, 

• s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zastupitelstva či nejvyšší orgán sdružení 

obcí, 

• tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem stanov sdružení Euroregionu 

Silesia - CZ, 

• s jejich žádostí vysloví souhlas Rada sdružení. 

Jak stávající, tak noví členové sdružení nabývají určitých práv66 a povinností. Mají 

právo účastnit se valné hromady sdružení, což je zároveň také jejich povinnost, stejně 

jako podílet se na financování činnosti sdružení v dohodnuté formě a výši. Členové 

sdružení jsou volení svými statutárními zástupci. 

                                                 
64 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?file=data/euroregion/historie&menu=2. 
65http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy_CZ&menu_pod=2. 
66 právo vyjadřovat se a podávat vlastní návrhy k činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení. 
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Poškozuje – li člen zájmy sdružení, může být na základě rozhodnutí Rady sdružení 

vyloučen. Ze sdružení lze vystoupit písemnou výpovědí67. 

3.5 Zapojení euroregionu do programů podpory přeshraniční 

spolupráce 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, přeshraniční spolupráce je ze strany 

Evropské unie finančně podporována již řadu let prostřednictvím speciálních programů, 

kterými jsou předvstupní program Phare CBC, následně program Iniciativy 

Společenství INTERREG IIIA a v současné době také nové Operační programy 

přeshraniční spolupráce. V roce 2001 byla finanční podpora ze strany Evropské unie 

rozšířena i na česko-polskou hranici. Od tohoto roku Euroregion Silesia pomáhá obcím, 

městům, školám, občanským sdružením a dalším neziskovým organizacím tyto 

speciální programy využívat. Sekretariáty na obou stranách hranice poskytují informace 

a metodickou pomoc při zpracování žádostí o grant.  

3.5.1 Působnost Euroregionu Silesia před vstupem ČR do EU 

Program Phare CBC – Společný fond malých projektů 

Program Phare CBC byl zaměřen na velké investiční projekty, zejména na rozvoj místní 

infrastruktury, hospodářský rozvoj, životní prostředí a zvyšování životní úrovně 

obyvatel. Minimální grant u Phare CBC byl 2 mil. EUR. Naproti tomu Společný fond 

malých projektů (SFMP), který byl nedílnou součástí programu Phare CBC,                 

se zaměřoval na podporu menších neinvestičních projektů, zejména z oblasti kultury, 

sportu a cestovního ruchu. Minimální výší grantu byla do 50 tis. EUR. Výjimkou byl 

program roku 2000, v rámci kterého bylo možné ze SFMP financovat také investiční 

projekty menšího charakteru s výší grantu do 300 tis. EUR.68 Finanční alokaci 

prostředků pro Euroregion Silesia uvádí tabulka 3.2. 

                                                 
67 Tato výpověď musí být zaslána sekretariátu sdružení do 30. 6. běžného roku a vstupuje v platnost k   
31. 12. téhož roku. V tomto případě členský vklad propadá ve prospěch sdružení. 
68http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/phare_CBC_SFMP&menu_pod=1. 
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V letech 1999 až 2000 bylo v rámci Euroregionu Silesia pro financování ze SFMP 

vymezeno území okresu Opava, města Ostravy a části okresu Bruntál. Od roku 2000 

euroregion plnil tzv. funkci Sekretariát pro výběr projektů69.  

Tabulka 3.2: Finanční alokace prostředků pro Euroregion Silesia v letech          

1999-2003 (v EUR) 

Rok SFMP celkem Euroregion Silesia Poznámka 

1999 400.000 90.000  

2000 1.000.000 74.400 
595.000 EUR bylo určeno na malé 
investiční projekty bez rozdělení na 
jednotlivé euroregiony 

2001 500.000 86.000 již bez části okresu Bruntál 

2002 500.000 86.000 již bez části okresu Bruntál 

2003 500.000 86.000 již bez části okresu Bruntál 

Zdroj:http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/phare_CBC_SFMP&menu_pod=1, 2009; 
vlastní úprava 

V letech 1999 až 2003 byly v Euroregionu Silesia v rámci Společného fondu malých 

projektů programu CBC Phare realizovány tyto příklady projektů : 

• Město Hradec nad Moravicí - Školní výlety dětí z Baborowa do Hradce nad 

Moravici - škola v přírodě - 5.400 EUR. 

• Česko-polská smíšená obchodní komora Ostrava - Jazykový kurz pro manažery 

- 10.124 EUR. 

• Kulturní centrum Hlučín - Racibórz-Hlučín -Čtvero ročních období v kultuře - 

12.952 EUR. 

• Vysoká škola báňská-TU Ostrava - Možnosti energetického využití biomasy v 

regionu Slezsko - 18.761 EUR. 

• Statutární město Opava - Od arboreta k arboretu - 12.148 EUR. 

                                                 
69 V rámci této funkce byl odpovědný za vyhlašování výzev k předkládání žádostí o grant, průběžné 
poskytování informací o programu, organizování seminářů pro potenciální žadatele, registraci žádostí, 
hodnocení žádostí předložených na území euroregionu a výběr projektů určených k financování. 
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Za celé období 1999 až 2003 bylo celkem na české straně realizováno 72 projektů. 

V roce 1999 bylo schváleno 32 malých neinvestičních projektů, o rok později 2 malé 

investiční projekty a 11 malých neinvestičních projektů. V roce 2001 šlo o 9 malých 

neinvestičních projektů a v roce 2002 bylo schváleno 10 malých neinvestičních 

projektů. V následujícím roce bylo schváleno 8 malých neinvestičních projektů. 

3.5.2 Iniciativa Společenství INTEREG IIIA ČR-Polsko 

Iniciativa společenství INTERREG IIIA ČR-PR pro období 2004 – 2006 byla zahájena       

1. července 2004. Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely nové 

možnosti pro využívání finančních prostředků prostřednictvím této iniciativy, jež 

bezprostředně navazuje na předvstupní program Phare CBC, s cílem odstranit 

negativní dopad státních hranic na rozvoj území, která k ním přiléhají. Jednotlivé 

priority a opatření v rámci programu uvádí tabulka 3.3.  

Tabulka 3.3: Priority a opatření CIP INTERREG IIIA ČR – PR 2004 – 2006. 

Priority Oblast podpory  

Priorita 1  
Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení 
konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti 

Opatření 1.1 Podpora infrastruktury přeshraničního významu 

Opatření 1.2 
Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na 
prevenci proti povodním 

Opatření 1.3 
Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního 
ruchu 

Investiční 
část 

Priorita 2  Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 

Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 2.2 Podpora iniciativ místních komunit (tzv. Fond mikroprojektů) 

Opatření 2.3 
Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktura a 
sítí 

Neinvestiční 

část 

Priorita 3  Technická asistence 

Opatření 3.1 Řízení, provádění, monitorování a kontrola 

Opatření 3.2 Propagace a hodnocení programu 

Netýká se 
žadatelů 

Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/INTERREG_IIIA_CR-

PR&menu_pod=2, 2009; vlastní úprava 
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Území, které bylo určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG 

IIIA na česko-polském pohraničí, je v České republice tvořeno pěti kraji: Libereckým, 

Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským a čtyřmi regiony 

v Polsku: Jeleniogórsko-Wałbrzyskim, Opolskim, Rybnicko-Jastrzębskim, Bielsko-

Bialskim. Mapa území spadající do programu CIP INTERREG IIIA ČR-PR je uvedena 

v příloze č. 4. Řídícím orgánem70 v tomto programu bylo ustanoveno Ministerstvo pro 

místní rozvoj České republiky. 

Stejně jako u programu Phara CBC byl nedílnou součástí SFMP, tak i u programu CIP 

INTERREG IIIA ČR-PR byl jeho nedílnou součástí Fond mikroprojekt ů (FM), který 

svým charakterem navazoval na SFMP. Obecně FM podporoval aktivity, které 

přispívaly k ekonomickému rozvoji, napomáhaly k rozvoji cestovního ruchu, jenž byl 

důležitým faktorem pro rozvoj hospodářství a zaměstnanosti v česko-polském 

příhraničí, a také umožňoval rozvoj a zlepšování spolupráce mezi komunitami na obou 

stranách hranice, zejména v oblasti kulturní, vzdělávací a společensko-hospodářského 

rozvoje. Hlavním cílem Fondu mikroprojektů bylo zmírnit okrajový charakter 

příhraničních oblastí, a následně zlepšit kvality života. Dalším neméně důležitým cílem 

byla podpora dalšího rozvoje hospodářského potenciálu, zvyšováním soutěživosti 

českých subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice. Z 

tohoto fondu mohly být spolufinancovány malé neinvestiční projekty71, které měly 

prokazatelný přeshraniční dopad. 

Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia byl na české straně vymezen okresy Opava, 

Ostrava a Nový Jičín, na polské straně pak powiatem Głubczyckim, Raciborskim, 

Rybnickim, Wodzisławskim72, městem Rybnik a městem śory. 

Na programovací období 2004 – 2006 měla ČR k dispozici 55 mil. EUR. Pro         

česko–polské příhraniční bylo z této částky určeno 16,5 mil. EUR, z toho 2,475 mil 

EUR (15%) bylo alokováno do tzv. Fondu mikroprojektů určeného k financování 

malých neinvestičních projektů.73  

                                                 
70 Řídící orgán komunikuje na polské straně s Národním orgánem, jimiž je Ministerstvo hospodářství a 
práce.  
71 různá setkávání, společenské akce, sportovní turnaje, výměny mládeže, spolupráce škol. 
72 (bez gminy Godów). 
73http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/INTERREG_IIIA_CR-
PR&menu_pod=2. 
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Projekty v Euroregionu Silesia posuzuje a schvaluje Euroregionální řídící výbor74 

(ERŘV), který také může nevhodné projekty zamítnout, nebo navrhnout úpravu či 

přezkoumání projektu. Celkem bylo v Euroregionu Silesia v tomto programovacím 

období (do 31. 12. 2006) zaregistrováno 204 projektů. Na české straně ze 74 

zaregistrovaných projektů bylo 61 projektů schváleno a pouze 58 jich bylo 

zrealizováno. Na polské straně bylo registrováno 130 projektů, schváleno pouze 91 

projektů a 86 projektů následně realizováno. Výše poskytnuté dotace z ERDF, která 

byla určená pro Euroregion Silesia na období 2004 – 2006, činila 897 551 EUR, z toho 

česká strana měla k dispozici 372 436 EUR (11 309 838 Kč) a polská strana 525 088 

EUR (2 159 083 PLN). Nejvyšší obnos finančních prostředku z ERDF na české straně 

euroregionu měl k dispozici okres Opava (6 904 435 Kč), kde bylo schváleno 33 

projektů, dále okres Ostrava (4 935 037 Kč) s 20 projekty a okres Nový Jičín  

(1 504 716 Kč) s 8 projekty. Nejvíce projektů bylo tématicky zaměřeno na kulturu, 

sport, spolupráci škol a vzdělávání. 

3.5.3 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 - 2013 

V létech 2004 až 2007 v souvislosti s  rozšířením Evropské unie se jedním ze tří75 

základních cílů evropské politiky soudržnosti stal cíl nazvaný Evropská územní 

spolupráce76. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 – 2013, jenž 

navazuje na program CIP INTEREG IIIA, je jedním z operačních programů v rámci 

tohoto cíle. Na česko–polskou spoluprácí je prostřednictvím tohoto programu vyčleněno 

z Evropského fondu regionálního rozvoje 219,46 mil. EUR, které mají být z českých a 

polských národních veřejných zdrojů doplněny o 38,73 mil. EUR. Pro českou stranu je 

z fondů EU plánováno 103,68 mil. EUR (cca 2,92 mld. Kč), což činí přibližně 0,39 % 

veškerých prostředků určených z fondů EUR pro Českou republiku77 a pro polskou 

stranu je plánováno 115,78 mil. EUR.  

                                                 
74 ERŘV je složen z 22 hlasujících členů z řad zástupců obcí a měst Euroregionu Silesia, zástupců 
Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství, zástupce Správce Fondu (Euroregionu 
Silesia) a zástupců dalších institucí, přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem. 
75 Cíl konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Cíl Evropská územní 
spolupráce. 
76 Tento cíl je určen na podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České 
republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. 
77 http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko. 
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Území programu je vymezeno územím NUTS III. V České republice se týká krajů 

Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského, z 

polské strany jde o regiony Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski a 

Bielsko-Bialski. Každý realizovaná projekt musí mít dopad na toto území. Mapa 

vymezující území OPPS ČR-PR 2007 - 2013 je uvedená v příloze č. 5. 

Tento program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, 

ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb 

cestovního ruchu, podporu vzdělávání kulturních a společenských aktivit a spolupráci 

územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.  

Ve srovnání s předchozím programem CIP INTERREG IIIA má tento program několik 

nových stanovisek. Každý projekt musí splnit nejméně 2 ze 4 kriterií přeshraniční 

spolupráce. Těmito kriterií jsou: společná příprava, společné provádění, společné 

využívání pracovníků a společné financování78. Důležitý je také přeshraniční dopad 

projektu, kdy z Fondu mikroprojektů mohou být financovány např. projekty z 

oblasti kultury, sportu, vzdělání, výchovy, životního prostředí a cestovního ruchu a 

přínos z realizace projektů musí mít prokazatelně obě strany hranice. Srovnání Fondu 

mikroprojektů CIP INTERREG IIIA a Fondu mikroprojektů OPPS ČR–PR 2007 – 2013 

je uvedeno v příloze č. 6. Řídícím orgánem programu je stejně jako u programu CIP 

INTERREG IIIA Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Operační program přeshraniční 

spolupráce ČR–Polsko 2007 - 2013 obsahuje 4 prioritní osy, které se dále člení do 

jednotlivých oblastí podpory, které určují, jaké typy projektů mohou být v rámci 

příslušné prioritní osy podpořeny. Samostatnou oblastí podpory Prioritní osy III je Fond 

mikroprojektů, který je pokračováním stejnojmenného fondu v rámci programu CIP 

INTERREG IIIA ČR-Polsko 2004 - 2006. Jednotlivé prioritní osy jsou znázorněny 

v tabulce 3.4. 

                                                 
78 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/cil3_OPPS&menu_pod=3. 
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Tabulka 3.4: Prioritní osy programu 

Prioritní osa Oblast podpory Celková alokace           
(v mil EUR) 

I. 
Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí 
a prevence rizik 

70,21 

II. 
Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a 
cestovního ruchu 

78,99 

III. Podpora spolupráce místních společenství 57,05 

IV. Technická asistence 13,21 
Zdroj: http://www.euroregion-

silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/cil3_OPPS&menu_pod=3, 2009; vlastní 
úprava 

Fond mikroprojekt ů 

Fond mikroprojektů je nástrojem pro realizaci malých investičních a neinvenčních 

projektů s finanční podporou ze strany EU v rozmezí 2 000 EUR až 30 000 EUR při 

maximálních celkových nákladech projektu 60 000 EUR. Evropská unie však může tyto 

projekty spolufinancovat pouze do výše 85 % celkových nákladů jednotlivých projektů. 

Funkci Správce fondu, stejně jako v CIP INTERREG IIIA, vykonává euroregion a 

projekty schvaluje tzv. Euroregionální řídící výbor. Do Fondu mikroprojektů je 

alokováno 20 % finančních prostředků celého programu, což činí 43,8 mil. 

EUR.79Euroregionu Silesia náleží částka 6,96 mil. EUR, přičemž česká strana 

euroregionu má k dispozici 3,06 mil EUR a polská část 3,90 mil. EUR. 

V Euroregionu Silesia byl Fond mikroprojektů zahájen 28. 4. 2008, kdy byla oficiálně 

vyhlášená průběžná výzva k překládání žádosti o dotaci. Tabulka 3.5 uvádí 

harmonogram Fondu mikroprojektů v euroregionu. Euroregion vykonává funkci 

správce Fondu mikroprojektů na stejném území jako v předchozím programu.  

                                                 
79 http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/cil3_fond_mikroprojektu&menu_pod=3. 
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Tabulka 3.5: Harmonogram Fondu mikroprojektů v euroregionu 

Zasedání 
ERŘV 

Konečný termín pro předložení 
žádosti 

Termín zasedání ERŘV 

I. 27. 6. 2008 19. 9. 2008 

II. 17. 9. 2008 11. 12. 2008 

III. 29. 1. 2009 23. 4. 2009 

IV. 15. 6. 2009 17. 9. 2009 

V. 10. 9. 2009 3. 12. 2009 

Zdroj:http://www.euroregionsilesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/cil3_terminy&menu_po

d=2, 2009; vlastní úprava 

Ke dnešnímu dni (31. 3. 2009) proběhly dvě zasedání ERŘV. V prvním zasedání z         

19. 9. 2008 bylo v české části euroregionu schváleno celkem 14 projektů a nebylo 

schváleno 5 projektů, výše poskytnuté dotace z ERDF činila 198 539,35 EUR. V polské 

části bylo k tomuto dni schváleno 28 projektů a 1 projekt nebyl chválen. V druhém 

zasedání z 11. 12. 2008 bylo schváleno 11 projektů na české straně s dotaci  ERDF ve 

výši 185 187,66 EUR a 1 projekt neschválen. Na polské straně nebyly schváleny 4 

projekty a schváleno bylo 21 projektů. 
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4 Realizace a využití přeshraniční spolupráce v 

Euroregionu Silesia na příkladu konkrétního projektu 

V této kapitole bakalářské práce je představena obec Bolatice jako předkladatel projektu 

a konkrétní projektový záměr, který tato obec realizovala v rámci Iniciativy 

Společenství INTERREG IIIA ČR-PR v roce 2006. Projekt ,,Prohloubení spolupráce 

občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“ byl 

realizován prostřednictvím Fondu mikroprojektů, naplňuje prioritní osu 2 – Rozvoj 

místní společnosti v přeshraniční oblasti a opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních 

komunit (tzv. Fond mikroprojektů). 

4.1 Základní informace o projektovém záměru 

Obec Bolatice dne 9. září 2005 podala na Euroregion Silesia žádost o schválení projektu 

,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy 

Wielki (Polsko)“ a na prvním zasedání ERŘV 7. listopadu 2005 byl projekt schválen. 

Termín zahájení projektu byl stanoven na 1. 1. 2006 a termín ukončení projektu na      

31. 12. 2006. Jedná se o projekt společný. 

Celý projekt byl svým zaměřením obdobou projektu, který obec Bolatice realizovala v 

roce 200180. Projekt ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic 

Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“ byl zaměřen na podporu rozvoje a zvýšení 

spolupráce mezi institucemi na obou stranách hranice.  

Pod názvem projektu se skrývala spolupráce občanů a spolků z družebních vesnic 

Bolatice a Rudy formou společných setkání zástupců obou obcí, škol, členů spolků, ale  

i občanů. Tato setkání probíhala v průběhu celého roku v Bolaticích.  

Projekt ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a 

Rudy Wielki (Polsko)“ byl v české části Euroregionu Silesia realizován obcí Bolatice, 

která byla zároveň také předkladatelem projektu pod vedením starosty obce Mgr. 

Pavery. Partnerem tohoto projektu na polské straně euroregionu byla družební vesnice  

                                                 
80 Projekt s názvem ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy 
(Polsko)“. 
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Rudy81 z oblasti Kuznia Raciborska nedaleko města Ratiboře, pod vedením Manfreda 

Wrona, který je představitelem městské rady. 

Subjekty toho projektu byly zájmové spolky a organizace, zástupci a zastupitelé, děti a 

zástupci základních škol obce Bolatice a družební vesnice Rudy. Cílovými skupinami 

projektu byli zástupci těchto obcí, zájmové spolky, organizace a jejich členové, děti, 

občané a zástupci základních škol obce Bolatice a družební vesnice Rudy. 

4.1.1 Popis a zdůvodnění realizace projektu 

Obec Bolatice, která leží v Hlučínské pahorkatině nedaleko hranic s Polskem, 

spolupracuje již od roku 2000 s polskou družební vesnicí Rudy. Během této doby byla 

uskutečněna celá řada kulturních, společenských i sportovních akcí82 a vzájemných 

setkání. Díky podpoře a zájmu zástupců obou obcí je spolupráce mezi těmito obcemi na 

vysoké úrovní.  

Projekt ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR)        

a Rudy Wielki (Polsko)“ byl podán z důvodu snahy o rozvoj přeshraniční spolupráce 

obou družebních obcí na úrovni spolků a organizací působících v obou obcích. 

Náplní tohoto projektu bylo zapojit do družební spolupráce co nejvíce občanů, 

prohloubit již existující vztahy, popřípadě vytvořit podmínky pro vznik nových vztahů  

a zároveň podpořit kulturní a společenský život v kraji, obohatit občany obou vesnic, 

členy spolků a organizací o nové zkušenosti a znalosti z oblastí profesních, 

vzdělávacích a kulturních a zlepšit životní podmínky. 

Díky Fondu mikroprojektů mohla být v roce 2006 uskutečněna mnoha setkání dětí, 

mládeže i dospělých z obou obcí, která přispěla k většímu sbližování občanů vesnic i 

národů. 

                                                 
81 Obec Rudy byla v tomto projektu konzultantem a hodnotitelem projektu, nezávislým pozorovatelem, 
který získával zkušenosti pro realizaci podobného projektu na polské straně, propagátorem a publicistou 
projektu v regionálním polském tisku, v místním tisku i na internetových stánkách. 
82 Mezi tyto akce patří např. fotbalové turnaje, hasičské soutěže, školní aktivity atd. 
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4.1.2 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu bylo prohloubit a rozvinout již navázané vtahy mezi obcí 

Bolatice a družební vesnicí Rudy, vzájemná výměna zkušeností a znalostí 

z různých oblastí, ale i ze všedního života občanů obou těchto vesnic, z kulturního 

života a vzájemná prezentace kultur a folklóru z obou příhraničních oblastí. 

Tento cíl byl naplňován také prostřednictvím několika samostatných, časově 

oddělených kulturních, společenských nebo sportovních akcí, které probíhaly v obci 

Bolatice nebo v obci Rudy v průběhu roku 2006. Tyto akce probíhaly odděleně 

v předem dohodnutých termínech a obsahově plnily požadavky organizací nebo spolků 

Realizace projektu přispěla k:83 

• Upevnění vzájemných přeshraničních vztahů mezi oběma obcemi, 

• vzájemné výměně a získání znalostí a zkušeností z daných oborů při účasti na 

konkrétních akcích, 

• možnosti zapojení polského partnera do přípravy projektu a tím získání 

zkušeností pro vlastní projekty, 

• rozšíření a obohacení kulturního života v obci a tím ke zlepšení životního 

prostředí v obci i v regionu, 

• upevnění přeshraničních vztahů a možnosti vzniku nových vztahů.  

4.1.3 Vazba projektu na strategické programové dokumenty 

Na národní úrovni je projekt v souladu s programem Iniciativy Společenství 

INTERREG IIIA ČR-PR, kde naplňuje globální cíl prioritní osy 2 – Rozvoj místní 

společnosti v přeshraniční oblasti a opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit 

(tzv. Fond mikroprojektů). Na regionální úrovní je projekt ,,Prohloubení spolupráce 

občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“ v souladu 

s Programem rozvoje Moravskoslezského kraje. Projekt spadá pod prioritní oblast 3 – 

Dynamická společnost, strategický cíl 2 - Rozvoj kulturního života v kraji. Uchování a 

využití kulturního dědictví a název opatření 2.1- Podpora rozvoje kulturních aktivit s 

                                                 
83 Interní informace obce Bolatice. 
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důrazem na mladou generaci a uchování tradiční kultury v kraji a využití kultury 

národnostních menšin. 

4.1.4 Předkladatel projektu  

Jak již bylo zmíněno, předkladatelem projektu byla obec Bolatice, která byla rovněž 

žadatelem o finanční dotaci. 

Obec Bolatice 

Název obce Bolatice je možno odvodit od názvu Boleslav - Bolata - 

Bolek - Bohatí - Bohatice  a změnou h na l Bolatice. České jméno 

Bolatice pochází z roku 1612, předtím se jmenovala obec Biletice 

(1592) a ještě dříve Bolatice (1440).84  

V období 4 500 až 2 500 let př. n. l. došlo k obydlení Hlučínska i území dnešní obce 

Bolatice, což dokazují nálezy s lineární a moravskou malovanou keramikou. Území 

obce bylo osídleno i v době Velkomoravské říše. Mezi diecézemi Vratislavskou a 

Olomouckou se vedly neustále spory o území Opavska. Spor byl rozhodnut ve prospěch 

diecéze Olomouc. V dopise papeže Inocence IV85 z roku 1250, se objevuje první 

písemná zmínka o obci Bolatice. Po prohrané válce Marie Terezie v roce 1742, připadlo 

Hlučínsko Prusku. Pruský stát prodal Bolatice 9. listopadu 1784 bratrům baronům 

Eugenovi a Aloisovi Hennům z Henneberku, kteří založili osadu Heneberky, která se 

nyní nazývá Borová86 a od roku 1893 je připojena k Bolaticím. Období do 1. světové 

války bylo pro obec Bolatice obdobím rozmachu a rozvoje. Válka však přinesla lidem 

utrpení a řada z nich ve válce zahynula. Po válce se Hlučínsko stalo územím nikoho, 

teprve v Paříži bylo roku 1920 rozhodnuto, že se Bolatice vrátí do Československé 

republiky (ČSR). V roce 1938 přešlo Hlučínsko pod vládu Německa. Občané byli 

prohlášení za německé a muži byli nuceni nastoupit do německé armády, odkud se již 

řada z nich domů nevrátila. Po 2. světové válce byla obec Bolatice natrvalo připojena 

k území ČSR. 

                                                 
84 http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/text.asp?sysID=91. 
85 Inocence IV území obce odkázal cisterciáckému klášteru na Velehradě. 
86Borová patří k nejmladším hlučínským vesnicím. K 31. 12. 2006 žije na Borové 655 obyvatel a je zde 
173 popisných čísel (obytné domy, samostatné budovy). 
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Současná obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na 

severovýchod od města Kravaře ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem. Obec leží 

v nadmořské výšce 206 metrů na ploše 132 hektarů (ha). Ze všech stran je obklopena 

výšinami s nadmořskou výškou od 271 metrů do 304 metrů, Chuchelenským lesem, 

který je převážně smrkový a borový, a lesem Bažantnice. Nejnižším místem v obci 

Bolatice je soutok Černého potoka a potoka Opusty u bývalé pískovny. Obrázek 4.1 

znázorňuje mapu obce Bolatice. 

Obrázek 4.1: Mapa obce Bolatice 

 
Zdroj: http://bolatice.cz/bolatice/p_maps/mapa_bolatice.jpg, 2009; vlastní úprava 

V obci Bolatice žije k 1. 1. 2009 na 4 300 obyvatel a jejich počet se s každým 

přibývajícím rokem zvyšuje. V obci je 57 % produktivního obyvatelstva, 26 % 

předproduktivního a 17 % neproduktivního obyvatelstva. V obci Bolatice se nachází 

obecní úřad, knihovna, pošta, Česká spořitelna, základní a mateřská škola, dvě hasičské 

zbrojnice, čtyři kaple, kostel, koupaliště, sauna, solná jeskyně, kulturní dům, kino, 

pekárna, několik restaurací, hospod, soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných 

podnikatelů.87 Dále podnik Lanex a. s., výrobce vaků a lan, zaměstnávající více než 700 

zaměstnanců a zemědělská společnost Opavice a. s., Touto obcí prochází síť 

cyklostezek, která spojuje různá zajímavá místa na Hlučínsku. 

                                                 
87 podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, pedikérství, 
čalounictví, kovářství, instalatérství, lahůdkářství atd. 
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Partnerskými obcemi Bolatic jsou obce Rudy Wielke v Polsku a obec Doľany na 

Slovensku, se kterými tato obec spolupracuje od roku 2000, a také obec Linum 

v Německu, se kterou Bolatice spolupracují od března roku 2001 a od roku 2003 také 

obec Nagykovácsi v Maďarsku. Tabulka 4.1 znázorňuje projekty vzájemné spolupráce 

mezi partnerskými obcemi. 

Tabulka 4.1: Projekty partnerských obcí a vzájemné spolupráce 

Rok Název projektu 

2001 
Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a 
Rudy (Polsko) 

2005 Propagace družebních vesnic Bolatice a Rudy 

2006 
Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a 
Rudy Wielki (Polsko) 

Zdroj: http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/text.asp?sysID=933, 2009; vlastní úprava 

Obec má bohaté zkušenosti s využíváním dotací jak ze současnosti, tak z minulosti. 

Např. z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), Ministerstva životního prostředí 

ČR (MŽP ČR), Sapard, Phare CBC, aj. Seznam dotací a projektů obce Bolatice je 

uveden v příloze č. 7. 

Obec Bolatice je členem Národní sítě Zdravých měst České republiky, Místní akční 

skupiny Hlučínsko o. s.88, Sdružení obci Hlučínska89 a členem v programu Místní 

agenda 2190. 

                                                 
88 Organizace složené ze zástupců veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací, veřejnosti. 
Předmětem činnosti této organizace je zejména vytvářet a aktualizovat rozvojovou strategii pro region a 
uskutečňovat opatření navržená ve strategii, podporovat vytváření nových pracovních míst v regionu, 
hájit zájmy členů sdružení atd. 
89 Sdružení se v dnešní době převážně zaměřuje na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury a 
propagace regionu jako celku. V současné době jsou členy Sdružení obci Hlučínska všechny samostatné 
města a obce na území Hlučínska, tedy 27 obcí a měst. 
90 Jedná se o programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného 
rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a 
organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném 
místě. 
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Obec Rudy Wielki 

Obec Rudy Wielki patří pod gminu91 Kuzni Raciborska, která byla pro 

obec Bolatice v tomto projektu statutárním zástupcem partnerské obce 

Rudy, samotní účastnící projektu pak již byli z této obce. Gmina Kuzni 

Raciborska pochází z roku 1641. Gmina leží v západní části Slezského 

vojvodství v okrese Ratibořském, v horním břehu řeky Odry a v dolním břehu řeky 

Rudy. Ze všech stran je obklopena lesy. Na severu hraničí s gminou Bierawa 

z Opolského vojvodství, na východě s gminami Pilchowice a Sośnicowice na jihu 

s městem Rybnikiem a gminou Nędza.  

4.2 Popis aktivit projektu  

4.2.1 Příprava projektu 

Již rok před zahájením projektu proběhla neoficiální setkání představitelů obcí a projekt 

byl projednáván s týmem spolupracovníků, se zástupci polského partnera z Rud, 

zástupci spolků a organizací, jež se podíleli na projektu. Po zahájení projektu 

předcházela jednotlivým akcím formální i neformální společná setkání představitelů 

obou obcí i organizací, na kterých byly dohodnuty podmínky jednotlivých akcí a jejich 

předběžné termíny. Tato setkání probíhala na Obecním úřadě v Bolaticích v měsících 

únoru až květnu 2006. 

4.2.2 Realizace projektu 

Projekt byl realizován v průběhu jednoho roku od ledna do prosince roku 2006. Hlavní 

část projektu tvořilo osm samostatných, časově oddělených kulturních, společenských 

nebo sportovních akcí, které probíhaly v obci Bolatice nebo v obci Rudy. Jedná se o 

tyto akce:92  

                                                 
91 Gmina se do češtiny obvykle překládá jako obec, avšak mírně se liší od obecného významu českého 
slova obec. V Polsku gmina znamená základní územně správní jednotka. 
92 Interní informace obce Bolatice. 



 43  

• Olympiáda základních škol, 

• fotbalový turnaj, 

• setkání mládeže, 

• soutěž hasičů, 

• den Bolatic v Rudách, 

• den Rud v Bolaticích, 

• zasedání zastupitelů družebních vesnic, 

• setkání seniorů a farníků. 

Celkový počet společenských akcí byl z původních osmi navýšen o jednu na celkem 

devět. Původně nepředpokládanou akcí se stalo Závěrečné vyhodnocení projektu, které 

se se svým významem vyrovnalo předcházejícím akcím. Celkově se všech akcí projektu 

zúčastnilo přes 300 osob. 

Projekt jako celek byl propagován v Bolatickém zpravodaji, v regionálním tisku, na 

internetu, ve zpravodaji polského partnera, stejně tak byly propagovány i samotné akce 

projektu. V rámci projektu ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic 

Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“ byly vydávány propagační materiály, které se 

vztahovaly k určitým konkrétním akcím, jež následně sloužily nejen účastníkům akcí, 

ale i veřejnosti. 

4.2.3 Harmonogram projektu 

Jak již bylo zmíněno výše, termín zahájení projektu byl stanoven na 1. ledna 2006 a 

termín ukončení projektu na 31. 12. 2006. Od února do května tohoto roku probíhala 

společná setkání představitelů obou obcí a od června do října roku 2006 probíhaly 

jednotlivé akce. Tabulka 4.2 uvádí harmonogram akcí projektu. 
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Tabulka 4.2: Harmonogram akcí projektu 

Akce realizované v roce 2006 
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Olympiáda základních škol             
Fotbalový turnaj             
Setkání mládeže             
Soutěž hasičů             
Den Bolatice v Rudách             
Den Rud v Bolaticích             
Zasedání zastupitelů družebních 
vesnic 

            

Setkání seniorů a farníků             
Závěrečné vyhodnocení 
projektů 

            

Zdroj: vlastní tvorba, 2009 

Olympiáda základních škol 

Ve dnech od 19. do 21. června 2006 proběhlo společné setkání dětí a učitelů ze 

Základní školy v Bolaticích a Rudy Wielky. Během třídenního setkání se děti zúčastnily 

Olympiády základních škol. Na programu akce byly soutěže z cizích jazyků, výtvarné 

výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy, dějepisu a výlety do okolí obce Bolatice, 

na Ostravsko a na Hlučínsko.  

Fotbalový turnaj 

Dne 29. července 2006 proběhl na hřišti v obci Bolatice vzájemný turnaj družstev mužů 

,,Starších hochů“ z obce Bolatice a Rudy. Účastnici se nejen utkali na hřišti, ale také se 

seznámili s formami a metodami práce při trénování mužů v ČR a předali si zkušenosti 

z financování klubů. Tento turnaj vyhrálo družstvo Bolatice. 
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Setkání mládeže 

Ve dnech 25. až 26. srpna 2006 proběhlo v základně dětské organizace Kondor, na hřišti 

FK Bolatice, společné setkání mládeže z obce Bolatice a Rudy. V rámci tohoto setkání 

se mladí lidé zúčastnili společné brigády při přípravách dožínek, ale také pro ně bylo 

připraveno několik výletů do okolí. Tuto akci komplikovalo špatné počasí, díky jemuž 

se mládež účastnila sportování v bowlingovém centru, namísto návštěvy lanového 

centra a hornického muzea. V průběhu celé akce si mladí lidé navzájem vyměňovali 

zkušenosti z protidrogové prevence, zájmových kroužků a trávení volného času vůbec.  

Soutěž hasičů 

Dne 2. září 2006 proběhla na hřišti FK Bolatice společná celodenní akce hasičů. 

Účastníci se utkali v soutěži hasičských družstev, ale také se zúčastnili společných 

školení v hasičské zbrojnici ve využití hasičské techniky při požárech a záplavách. Dále 

byli účastníci proškolení z první pomoci, seznámili se s hasičskou technikou obou obcí 

a se zázemím hasičů. Vyměnili si cenné zkušenosti z jejich práce, ze získávání dotací a 

sponzorů. Účastníci této akce obdrželi školící materiál v tištěné podobě i na CD. 

Den Bolatice v Rudách 

Zástupci obce Bolatice se dne 10. září 2006 zúčastnili v polských Rudách místních 

dožínek a v rámci této akce zde prezentovali svou obec s kulturním vystoupením 

lidového souboru Burianek a vystoupením bolatické dechové hudby. Také zde 

prezentovali informační panely obsahující fotografie a texty o obci Bolatice. 

Den Rud v Bolaticích, Setkání seniorů a farníků a zasedání zastupitelů družebních 

vesnic 

Všechny tyto akce proběhly 14. října 2006 v kulturním domě a v kostele svatého 

Stanislava v Bolaticích. Celý večer zahájila společná Mše svatá, na které vystoupily 

farní sbory obou obcí. Po Mši svaté se účastníci přesunuli do místního kulturního domu, 

kde se polská obec Rudy prezentovala prostřednictvím veřejných vystoupení, ukázkami 

lidových tradic, písní, tanců a hudby. Během tohoto večera proběhla také společná  
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jednání představitelů obou těchto obcí a členů zastupitelstva, na kterých se diskutovalo 

o problematice samosprávy, financování staveb a ekologických problémech obcí. 

Závěrečné vyhodnocení projektu 

Dne 19. října 2006 proběhlo v hasičské zbrojnici v Bolaticích společné setkání zástupců 

obcí a spolků. Byl zde vyhodnocen celý projekt, klady a zápory jednotlivých akcí a 

setkání. Hodnotila se dosavadní forma spolupráce, i její možný budoucí vývoj. 

Výsledkem tohoto setkání bylo utvrzení v  přeshraniční spolupráci pro další roky. 

Průběh všech akcí byl doložen fotografiemi, které jsou obsaženy v příloze č. 8. 

4.2.4 Ukazatelé projektu 

Projekt ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a 

Rudy Wielki (Polsko)“ se zaměřoval na dva ukazatele projektu: ukazatele výsledků a 

ukazatele výstupu. Ukazatele výstupu se vztahují k aktivitám. Měří se ve fyzických 

nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet finančně 

podporovaných firem, atd.), ukazatele výsledků se vztahují k přímým a okamžitým 

účinkům, které program přinesl. Poskytují informace např. o chování, kapacitě nebo 

výkonnosti přímých příjemců. Tyto ukazatele mohou být fyzické (snížení přepravních 

časů, počet účastníků školení, atd.), nebo finanční (pákový efekt na přilákání 

soukromých zdrojů, pokles dopravních nákladů atd.) povahy.93 

Jako ukazatel výstupu byl v projektu zvolen počet společenských, kulturních, 

sportovních a vzdělávacích akcí. Předkladatel projektu stanovil tuto hodnotu na osm a 

jako ukazatel výsledků byl zvolen počet organizací, účastnících se místních iniciativ. 

Hodnota výsledku byla stanovená na pět. 

                                                 
93http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/18A62472-8247-407A-B4D9 
1EF3914A9BFE/26238/INDICATIVEGUIDELINESONEVALUATIONMETHODS.pdf. 
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4.3 Rozpočet projektu  

Projekt ,,Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a 

Rudy Wielki (Polsko)“, byl nejprve předfinancován obcí Bolatice a následně obci 

proplacen z prostředků EU (ERDF). V projektové žádosti projektu byl uveden rozpočet, 

který byl nadsazený oproti skutečnosti. Tabulka 4.3. znázorňuje rozpočet z projektové 

žádosti, tabulka 4.4 strukturu spolufinancování v celkovém rozpočtu a tabulka 4.5. 

skutečné finanční prostředky, které byly na projekt vyčerpány. 

Tabulka 4.3: Rozpočet projektu 

Výdaje projektu Částka v Kč % 

Jízdné a ubytování 94 500 47,85 

Materiál a vybavení 34 000 17,22 

Plánované věcné výdaje (celkem) 128 500 65,06 

Vzdělání a školení 1 500 0,76 

Ostatní externí výdaje 62 500 31,65 

Externí služby (celkem) 64 000 32,41 

Publicita 5 000 2,53 

Celkové způsobilé výdaje 197 500 100 

Poznámka: v rozpočtu je obsažena daň z přidané hodnoty (DPH) 
Zdroj: Interní informace obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 

Tabulka 4.4: Struktura spolufinancování v celkovém rozpočtu projektu 

Rozpočet Částka v Kč % 

Příspěvek společenství (ERDF) 148 125 75 

Finanční prostředky z rozpočtu obce 49 375 25 

Ostatní 0 0 

Celkem 197 500 100 

Zdroj: Interní informace obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 

Tabulka 4.5: Skutečně vynaložené finanční prostředky projektu 

Financování projektu Částka v Kč 

Skutečné způsobilé výdaje 139 656,96 
Skutečně dosažené příjmy 0 

Prostředky požadované z FMP 104742,72 
Zdroj: Interní informace obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 
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4.4 Hodnocení projektu  

Předkladatel projektu měl po celou dobu trvání projektu na mysli cíle, které si na 

počátku realizace stanovil. Projekt do značné míry ovlivnil stávající vztahy mezi 

obcemi Bolatice a Rudy Wielki. Zástupci obou těchto obcí měli možnost se sejít ve 

většinovém počtu a prodebatovat problematiku přeshraniční spolupráce. Přeshraniční 

dopad projektu byl zřejmý, došlo k oživení společenského a kulturního života v těchto 

okrajových částech. Obyvatelé obou těchto obci si mohli prostřednictvím společných 

akcí předat zvyky, tradice a zkušenosti, nejen z různých oborů, ale i ze všedního života 

obou zemí.  

Během fází příprav i realizace projektu byla obec Bolatice i okolí regionu často 

navštěvována zástupci spolků a organizací z polské obce Rudy, a také množství 

společných akcí mělo za následek větší návštěvnost partnerských obcí, využívání 

místních zařízení cestovního ruchu, a tím i jejich podporu a rozvoj celé příhraniční 

oblasti. 

Rovněž vztahy mezi jednotlivými spolky se díky každé další akci rozvíjely. Některé 

spolky si díky tomuto projektu udržely pravidelnou spolupráci, kterou rozvíjí už několik 

let. Například fotbalisté a hasiči se každoročně navštěvují s polskou stranou a předávají 

si navzájem své zkušenosti. Za významný přínos projektu je považováno zapojení 

nových organizací do projektu, jako jsou senioři a farní úřady, které jsou schopné 

dalšího rozvoje díky velmi kladným ohlasům. V následující tabulce 4.6, je znázorněno, 

jak si předkladatel projektu dobře poradil se splněním stanovených cílů. 

Tabulka 4.6: Naplnění cílů projektu - ukazatelů 

Kvantitativní ukazatel Název ukazatele Plán Skutečnost 

Výstupy 
Počet společenských kulturních, 
sportovních a vzdělávacích akcí 

8 9 

Výsledky 
Počet organizací, účastnících se 
místních iniciativ 

5 5 

Zdroj: Interní informace obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že cíle projektu byly ve vztahu k plánovaným 

hodnotám naplněny a v některých případech bylo dokonce dosaženo hodnot vyšších. 

Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný v naplnění svých cílů a přinesl oběma obcím 

velké zkušenosti.  

Díky dobrému hodnocení projektu se oba partneři rozhodli pokračovat v realizaci 

projektu i v následujících létech. V roce 2008 byl podán projekt ,,Centrum přeshraniční 

spolupráce - podpora kulturních a vzdělávacích akcí Bolatice - Rudy“, který však nebyl 

Euroregionem Silesia schválen, protože ne všechny akce uvedené v projektu uznal 

správce projektu jako profinancovatelné. I přesto určité navrhované akce proběhly, 

ovšem v omezené míře, která byla závislá na obecním rozpočtu obce Bolatice.  

V roce 2009 již byla obec Bolatice při podávání projektu úspěšnější. Na třetím zasedání 

Euroregionálního řídícího výboru konaného dne 23. dubna 2009, byl obci schválen 

projekt s názvem ,,Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí Bolatice a Rudy pro rok 2009“ 

s celkovými uznatelnými náklady 7 880,08 EUR s dotací z EU (ERDF) ve výši 6 698,00 

EUR. Tento projekt bude rovněž obdobou projektů, které byly již realizovány 

v předchozích letech. I tento projekt bude mít za cíl prohloubit a rozvinout již navázané 

vztahy a formy spolupráce mezi obcí Bolatice a obcí Rudy. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo představit vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě 

v souvislosti s euroregiony a nastínit úlohu jednotlivých programů podpory přeshraniční 

spolupráce a ukázat na Euroregionu Silesia a projektu v něm realizovaném důležitost 

přeshraniční spolupráce . 

V soudobé Evropě, která je charakterizovaná vysokým počtem států a tím pádem také 

množstvím hranic, je přeshraniční spolupráce nezbytná. Přeshraniční spolupráce se 

v současné době dobře rozvíjí, zejména díky programům podpory přeshraniční 

spolupráce. Těmito programy podpory jsou Phare CBC, Iniciativa Společenství 

INTERREG IIIA, ze které byla na podporu české přeshraniční spolupráce poskytnuta 

finanční podpora ve výši 55 mil. EUR, a také Operační program přeshraniční 

spolupráce 2007 – 2013. V tomto programovacím období může Česká republika z fondů 

EU čerpat přibližně 26,7 mld. EUR, což je zhruba 752,7 mld. Kč.  

Téměř pro všechny euroregiony v České republice je podstatnou prioritou efektivní 

rozvoj příhraničního území, péče o životní prostředí a zlepšení infrastruktury. Mezi 

další neméně důležité oblasti zájmu patří cestovní ruch a kultura. V rámci svých 

možností podporují zájmy obcí i aktivity jednotlivců, které vedou k rozvoji regionů a dá 

se říci, že euroregiony v České republice funguji spolehlivě. 

Euroregion Silesia se formoval a rozšiřoval velmi pozvolna. V současné době 

představuje stabilní, funkční a zkušenou organizaci, která je plnohodnotným partnerem 

mnoha českým a polským institucím, a také aktivně využívá finanční prostředky z 

programů podpory přeshraniční spolupráce. Díky těmto programům podpory stoupá 

přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia a prostředky z nich využité významným 

způsobem napomáhají k rozvoji příhraničních oblasti v tomto euroregionu, a tím pádem 

vytvářejí i lepši podmínky pro život obyvatel zde žijících. Toto je důkazem toho, že 

Euroregion Silesia plní svou funkci euroregionu. 
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V rámci Euroregionu Silesia byl v roce 2006 zrealizován projekt ,,Prohloubení 

spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“, 

prostřednictvím programu podpory přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA a tento 

projekt byl podpořen Fondem mikroprojektů. Projekt byl zrealizován s cílem prohloubit 

a rozvinout již navázané vtahy mezi obcí Bolatice a družební vesnicí Rudy. Projekt byl 

vyhodnocen jako velice úspěšný a přinesl oběma obcím velké zkušenosti.  

Z tohoto důvodu se oba partneři rozhodli pokračovat v realizaci projektu i 

v následujících létech. V roce 2008 byl podán projekt ,,Centrum přeshraniční 

spolupráce - podpora kulturních a vzdělávacích akcí Bolatice - Rudy“, který však nebyl 

Euroregionem Silesia schválen, protože ne všechny akce uvedené v projektu uznal 

správce projektu jako profinancovatelné. I přesto určité navrhované akce proběhly, 

ovšem v omezené míře, která byla závislá na obecním rozpočtu obce Bolatice.  

V roce 2009 již byla obec Bolatice při podávání projektu úspěšnější a nově schválený 

projekt s názvem ,,Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí Bolatice a Rudy pro rok 2009“ 

s celkovými uznatelnými náklady 7 880,08 EUR bude rovněž obdobou projektů, které 

byly již realizovány v předchozích letech. I tento projekt si klade za cíl prohloubit a 

rozvinout již dosavadní vztahy a formy spolupráce mezi obcemi Bolatice a Rudy. 
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Příloha č. 1: Výčet euroregionů v EU 

Země Název euroregionu 

Belgie 
Eurégion Transcanal, Eurégion Meuse-Rhin, 
Euregio Schedemond 

Bulharsko 
Belasica, Nestos-Mesta Euroregion 
Nis-Skopje-Sofia Euroregion, známy jako Euroregion Eurobalkans 

Česká republika 

Euroregion Šumava, Euroregion Egrensis, Euroregion Krušnohoří, 
Euroregion Silesia, Euroregion Silva Nortica, Euroregion Gacensis, 
Euroregion Těšínské Slezsko, Euroregion Bíle Karpaty, Euroregion 
Beskydy, Euroregion Pomoraví, Euroregion Praděd, Euroregion 
Labe, Euroregion Nisa. 

Dánsko Euroregion Baltic, Baltic Sea Seven Islands Cooperation 

Estonsko 
Euregio Pskov-Livonia, Finnish-Estonian Cooperation “3+3”, 
Helsinki-Tallin Euregio, Baltic Sea Seven Islands Cooperation 
Harju County, Peipsi Centre for Transboundary Cooperation 

Finsko 

Euregio Karelia, Finnish-Estonian Cooperation “3+3”, Helsinki-
Tallin Euregio, Finnish Regional Councils, The North Calotte 
Council, The Kvarken Council, The Mittnorden Committee, The 
Islands Committee, The Tornio River Valley Council, Regional 
Council of Southwest Finland, The Harju County, Baltic Sea Seven 
Islands Cooperation 

Francie 

Conférence Franco-Germano-Suisse du Rhin Supérieur, EuRegio 
SaarLorLuxRhin, Euregio Schedemond, Regio TriRhena, Rives-
Manche Region or Euroregion East Sussex/ Seine Maritime/ 
Somme 

Irsko  
Itálie Regio Insubrica, Regio Friuli Venezia  
Kypr  

Litva 
Euroregion Baltic, Euregio Pskov-Livonia, Euroregion Saule, 
Euroregion Country of Lakes Euroregion Sesupe, Nordic Council of 
Ministers  

Lotyšsko 
Nordic Council of Ministers, Euroregion Nemunas, Euroregion 
Baltic, Euroregion Bartuva, Euroregion Country of Lakes, 
Euroregion Sesupe, Euroregion Saule 

Lucembursko EuRegio SaarLorLuxRhin 

Maďarsko 
The Carpathian euroregion, West Pannonia Euroregion, Danube-
Drava-Sava, Danube-Kris-Mures-Tizsa (DKMT) Ister-Granum 
Eurorégion 

Malta  

Německo 

Ems Dollart Region, Euroregio Rhein-Maas-Nord, Euroregio Maas-
Rhein, Baltic Sea Seven Islands Cooperation , EuRegion Saar-Lor-
Lux Rhein, CIMAB (Community of Interests Breisgau, central 
Alsace), Freiburger Regiogesellschaft, Euregio Salzburg-
Berchtesgadener, Land/Traunstein, Inn-Salzach-EuRegio, EURegio 
Pomerania, EuRegion Spree Neisse-Bober nebo EuroRegion Neisse, 
EuroRegio Egrensis, EuroRegion pro Europa Viadrina , EuroRegion 
Elbe-Labe, EuroRegion Erzgebirge, EuroRegion Krusnohory, 
Euregio Bayerischer Wald Böhmerwald, Regio TriRhena, 
Oberrheinkonferenz 



  

Nizozemsko 
Eems-Dollard Regio, Euregio, Euregio-Rijn-Waal,Euregio Rijn-
Maas-Noord, Euregio Maas-Rijn, Benego, Euregio Benelux-
Middengebied, Euregio Scheldemond  

Polsko 

Nysa Nisa Neisse Euroregion, Karpacki (Carpathian) Euroregion, 
Sprewa-Nysa-Bobr (Spree-Neisse-Bober) Euroregion, Pro Europa 
Viadrina Euroregion, Tatry (Tatra) Euroregion, Bug Euroregion, 
Pomerania Euroregion, Glacensis Euroregion, Niemen (Nieman) 
Euroregion, Euroregion Sesupe, Euroregion Śląsk Cieszyński 
(Cieszyn /Tesin), Euroregion Silesia, Euroregion Pradziad, 
Euroregion Beskidy , Euroregion Dobrala, Euroregion Puszcza 
Piałowieska  

Portugalsko  

Rakousko 

Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Sumava, Euregio Inn-
Salzach , Euregio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein, 
Euregio Via Salina, Euregio Weinviertel/ Sudmahren/ 
Westslowakei, Euregio Inntal, Euregio Zugspitze-Wetterstein-
Karwendel, Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, Euregio West 
Nyugat Pannonia, Euregio Steiermark-Slowenien, Euregio Silva 
Nortica, Internationale Bodenseekonferenz IBK, Euregio Raetia 
Nova, Euroregio Allgäu-Ausserfern-Kleinwalsertal/Bregenzerwald, 
ARGE  
Kärnten-Slowenien, Europaregion Bratislava – Brünn - Györ - 
Sopron- Eisenstadt – Wien - St.Pölten  

Rumunsko 
Carpathian Euroregion known as Carpathian Foundation, Danube-
Kris-Mures-Tizsa (DKMT), Euroregion Danube 21, Siret-Prut-
Nistru, Upper Prut, Lower Danube  

Řecko Euroregion Belasica, Nestos-Mesta, Prespa/Ohrid Euroregion  

Slovensko 

Euroregion Tatry, Carpathian Euroregion, Euroregion Pomoravie, 
Euroregion Beskydy, Euroregion Bílé-Biele Karpaty, Euroregion 
Váh-Dunaj-Ipel, Euroregion Ipel’-Ipoly, Euroregion Neogradiensis, 
Euroregion Slaná-Rimava, Euroregion of Podunajský Trojspolok, 
Euroregion Kras, Ister-Granum Eurorégion 

Slovinsko Euroregio Steiermark - Slovenija 

Španělsko 
Eurorégion Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées/Comunidad 
Autónoma de Catalunya 

Švédsko 

Barents Euro-Arctic Council, The Tornedalen Council , The 
Kvarken Council, The Central Northern Committee, ARKO in the 
Arvika/Konsvinger region, stfold-Bohuslän, Bornholm and 
Southwestern Skåne, Baltic Sea Seven Islands Cooperation, 
Euroregion Saule  

Velká Británie 
Rives-Manche Region or Euroregion East Sussex/ Seine Maritime/ 
Somme 

Zdroj:http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co
-operation/euroregions/List_of_Euroregions.asp#TopOfPage, 2009; vlastní úprava 



  

Příloha č. 2: Stručná charakteristika euroregionů v ČR 

Euroregion Nisa 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je první společensky uznanou formou 

přeshraniční spolupráce ve střední a východní Evropě založenou             

21. 12. 1991 rámcovou dohodou Euroregionu Nesse-Nisa-Nysa na česko-

polsko-německé hranici. Tento euroregion je rovněž prvním euroregionem v České 

republice. Sídlo je v Liberci. 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je dobrovolné zájmové sdružení německých, českých a 

polských obcí, měst, okresů a dalších samosprávných subjektů a jiných institucí 

působících na daném území.94 Rozloha euroregionu je 13.254 km² a na českém území je 

vymezen bývalými okresy: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily a část 

okresu Děčín (Šluknovský výběžek). Ke konci roku 2007 zde žilo 1.638.216 obyvatel. 

Mezi hlavní cíle patří zvyšování životní úrovně obyvatelstva, rozvoj turistiky a kultury, 

zlepšení infrastruktury přesahující hranice a v neposlední řadě také rozvoj vzájemné 

spolupráce v otázkách územního plánování. 

Euroregion Labe 

Euroregion Labe se nachází na hranicích České republiky s Německém, 

byl založen 24. 6. 1992 rámcovou dohodou Euroregionu Elbe/Labe v Ústí 

nad Labem. Euroregion se nachází na území České republiky a Německa. 

Sídlo euroregionu na české straně je v Ústí nad Labem na straně německé v Pirně.  

Na českém území je vymezen bývalými okresy: Ústí nad Labem, Děčín (bez 

Šluknovského výběžku), části Teplic a Litoměřic. Rozloha celého euroregionu činí 

5 500 km2, z toho saská část činí 2 700 km2 a česká část 2 800 km2 . 

Mezi hlavní priority euroregionu patří podpora rozvoje a spolupráce v oblasti územního 

a regionálního plánování, infrastruktury, životního prostředí, hospodářství, prevence 

před živelnými pohromami, zdravotnictví, dopravy, kultury, cestovního ruchu i 

vzájemného setkávání občanů v rámci Euroregionu Elbe / Labe. 

                                                 
94 NETOLICKÝ, 2007, s. 27. 



  

Euroregion Krušnohoří 

Euroregion Krušnohoří se nachází na hranicích České republiky 

s Německem, byl založen 26. 6. 1992 jako dobrovolné regionální 

zájmové sdružení měst a obcí a jiných právnických osob. Sídlo se nachází v Mostě. 

Na českém území je vymezen bývalými okresy: Chomutov, Most, Louny, Teplice a 

Litoměřice. Euroregion se rozprostírá na ploše 5 202 km2. 

Do hlavní činností euroregionu patří ekologická obnova krušnohorské oblasti, 

zlepšování životních a přírodních podmínek života, budování infrastruktury, rozvoj 

hospodářství, rozvoj mezinárodní dopravy, rozvoj kultury, vzdělanosti, sportu, turistiky 

a humanitární pomoci, rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při 

nouzových stavech a živelných pohromách a rozvoji komplexního záchranného 

systému.95 

Euroregion Egrensis 

Euroregion Egrensis se nachází na hranici Česká republiky s Německem, 

vznikl na základě dohody 3. 2. 2003 sloučením tří pracovních sdružení 

Euregia Egrensis96. Sídlo euroregionu se na české straně nachází 

v Chebu, na straně německé v Marktredwitz. 

Na českém území je vymezen bývalými okresy: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a 

Tachov. Celková plocha, na které se euroregion rozkládá, činí 17 543 km2 a pokrývá 70 

obcí na obou stranách hranice. 

Mezi priority euroregionu patří snaha o prohlubování a rozvíjení přátelských vztahů a 

podporování všech forem spolupráce mezi všemi městy, obcemi, institucemi, 

organizacemi a jednotlivci na svém území. Podporuje zejména spolupráci v oblasti 

cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství a trhu práce. Doprava, životní 

prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultura a sport, to vše je v rámci euroregionu 

podporováno.97 

                                                 
95 http://euroregion.pons.cz/index.php?content=page&id=1. 
96 EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Čechy, pracovní sdružení Bavorsko a pracovní sdružení 
Vogtlandsko/Západní Krušnohoří. 
97 http://www.euregio-egrensis.org/home.htm. 



  

Euroregion Šumava 

Euroregion Šumava se nachází na hranicích České republiky 

s Německem a Rakouskem. Byl založen 2. 3. 1993 v Českém 

Krumlově jako sdružení Euroregionu Šumava-jihozápadní Čechy. Euroregion tvoří 

trilaterální zájmové sdružení obcí, měst a vyšších územně samosprávných celků tohoto 

Euroregionu.98 Sídlo české části euroregionu je ve městě Klatovy. 

Na českém území je vymezen bývalými okresy: Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, 

Prachatice a Strakonice. Celková plocha euroregionu má rozlohu 13 272 km2. 

Euroregion se z velké části nachází v chráněné krajinné oblasti, a proto se chce stát 

garantem zachování a zlepšení přirozených přírodních podmínek celé oblasti, rozvoje 

hospodářství, posílení vzájemné spolupráce a koordinace činností s dalšími regiony, 

výstavby infrastruktury přesahující společné hranice regionů, zařazení regionu do 

aktivit EU.99 

Euroregion Glacensis 

Euroregion Glacensis se nachází na hranicích České republiky s Polskem. 

Byl založen 5. 12. 1996 smlouvou o založení česko-polského Euroregionu 

Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacenis v Hradci 

Králové. Jedná se o největší česko-polský euroregion s nejdelší společnou hranicí. Sídlo 

euroregionu se na české straně nachází v Rychnově nad Kněžnou a na polské straně v 

městě Kłodzko. 

Na českém území je vymezen okresy Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí 

nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a Jičín a části okresů Šumperk 

a Jeseník.100 Rozprostírá se na území 1 726 km2 a na jeho území žije celkem 1 050 245 

obyvatel. 

Mezi hlavní cíle euroregionu patří například rozvoj dopravní infrastruktury, zlepšování 

životního prostředí, všestranný rozvoj příhraničních obcí, rozvoj v oblastech 

hospodářství, územního plánování, humanitárních a sociálních oblastí, kultury a sportu. 

                                                 
98 http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=32&lag=&lang=cz&r=22. 
99 Tamtéž. 
100 http://www.euro-glacensis.cz/new/index.html. 



  

Euroregion Praděd 

Euroregion Praděd se nachází na česko-polské hranici. Byl založen         

2. 7. 1997 v Jeseníku rámcovou dohodou o vzniku polsko-českého 

Euroregionu Praděd. Zakládajícími členy na české straně jsou Sdružení 

obcí Bruntálska, Sdružení měst a obcí Jesenicka, Sdružení obcí 

Osoblažska, Sdružení obcí Rýmařovska a Sdružení obcí Vrbenska.101 

Sídlem české části euroregionu je město Bruntál a polské části město Prudnik.  

Na české straně do euroregionu spadají okresy Bruntál a Jeseník. Celý Euroregion 

Praděd se rozprostírá na území o ploše 4 045 km2. V současné době sdružuje euroregion 

74 obcí na české straně a 36 obcí na polské straně.  

Činnost euroregionu je zaměřená na oblast rozvoje venkova a cestovního ruchu, 

dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti, podpory podnikání a místní ekonomiky, 

rozvoje lidských zdrojů, rozvoje hraničních přechodů a rozvoje programů prevence 

kriminality.102 

Euroregion Těšínské Slezsko 

Euroregion Těšínské Slezsko se nachází na česko-polské hranici v těsné 

blízkosti Slovenska. Smlouva o regionální spolupráci byla podepsána              

22. 4. 1998 Regionálním sdružením česko-polské spolupráce Těšínského 

Slezska na české straně a Sdružením pro regionální rozvoj a spolupráci 

,,Olza“ na polské straně. Sídlem české části euroregionu je Český Těšín. 

Na české straně je vymezen okresem Karviná a příhraniční oblastí okresu Frýdek 

Místek, celý euroregion se rozprostírá na území o rozloze 1 400 km2. 

Mezi priority euroregionu patří například výměna zkušeností a informací při rozvoji 

regionu, spolupráce při územním plánování, řešení společných zájmů v oblasti dopravy, 

komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel, spolupráce v oblasti hospodářské a obchodní, 

vzájemná spolupráce záchranných a horských služeb na území euroregionu.103 

                                                 
101 http://www.europraded.cz/docs/zakladni_informace/statut_ceske_casti_EuP.pdf. 
102 Tamtéž. 
103 http://euroregion.inforeg.cz/info.htm. 



  

Euroregion Silesia 

Euroregion Silesia se nachází na česko-polské hranici. Byl založen     

20. 9. 1998 v Opavě smlouvou o spolupráci pod názvem Euroregion 

Silesia. Jedná se o nejmladší euroregion na česko-polské státní hranici. 

Sídlo má na české straně v Opavě a na polské straně v městě Racibórz. 

Na české straně do euroregionu spadají okresy Opava, část okresu Ostrava a Bruntál a 

zčásti také Novojičínsko. Euroregion se rozprostírá na ploše 2 688 km2. 

V rámci česko-polské spolupráce řeší například společné problémy v oblasti životního 

prostředí, podporuje rozvoj turismu a cestovního ruchu v příhraničním regionu, 

podporuje spolupráci mezi školami a mládeží po obou stranách hranice, podporuje 

rozvoj kultury, vzdělání a sportu v příhraničním regionu.104 

Euroregion Pomoraví 

Euroregion Pomoraví se nachází na hranicích České republiky se 

Slovenskem a Rakouskem. Byl založen 23. 6. 1999 dohodou o 

vytvoření přeshraničního sdružení Euroregionu Pomoraví ve 

slovenské Skalici. Sídlem české části je město Brno. 

Území euroregionu je tvořeno regiony jižní Moravy, územím Záhorie na Slovensku a 

rakouským Weinviertel, rozprostírající se na ploše 11 500 km2. Do české části 

euroregionu spadají okresy Břeclav, Brno - venkov, Hodonín a Znojmo. 

Cílem euroregionu je v duchu přátelství, vzájemným poznáváním a sbližováním lidí a 

kultur národů z obou břehů Moravy posílit přeshraniční spolupráci v oblasti kulturně-

společenských, ekonomických a ekologických aktivit s cílem trvale udržitelného 

rozvoje tohoto regionu.105 

                                                 
104 http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/stanovy&menu_pod=1. 
105 http://www.somjm.cz/euroregion-pomoravi.html. 



  

Euroregion Beskydy 

Euroregion Beskydy se nachází na hranicích České republiky se 

Slovenskem a Polskem. Euroregion byl založen 9. června 2000 

ve Frýdku – Místku. Došlo tak k přidružení české strany, konkrétně regionu Beskydy, 

do již existujícího Euroregionu Beskydy. Vznikl tak historicky první euroregion 

spojující hranice tří postkomunistických zemí.106 Sídlo má ve Frýdku – Místku. 

Česká část euroregionu je tvořena okresy Frýdek – Místek a příhraniční části okresu 

Karviná. Euroregion Beskydy zaujímá plochu o rozloze 4 845 km2. 

Hlavním cílem euroregionu je rozvíjení společných aktivit vytvořených za účelem 

rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. Jedná se 

zejména o výměnu zkušeností a informací týkajících se trhu práce, regionu a územního 

plánování. Řeší společné problémy v oblastech dopravy, spojů, telekomunikací a 

problémy týkající se ekologie, životního prostředí a rozvoje cestovního ruchu.  

Euroregion Bílé Karpaty 

Euroregion Bílé Karpaty se nachází na hranici České republiky se 

Slovenskem. K jeho založení došlo 30. 7. 2000 ve slovenské Lubině 

zakladatelskou smlouvou Euroregionu Bílé-Biele Karpaty. Sídlem 

euroregionu na české straně je město Zlín a na slovenské straně město 

Trenčín. 

Českou část euroregionu tvoří okresy Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín a část okresu 

Kroměříž, dále několik obcí okresu Hodonín s mikroregionem Horňácko, patřícím do 

Jihomoravského kraje.107 Euroregion zahrnuje území o rozloze 8 609 km2. 

Mezi priority euroregionu patří spolupráce v oblastech životního prostředí, zemědělství, 

dopravy, ekonomiky, zdravotnictví, sociální péče a zejména klade důraz na spolupráci 

s ostatními euroregiony. 

                                                 
106 http://www.euroregion-beskydy.cz/euroregion/index.php?. 
107 http://www.risy.cz/euroregion_bile_karpaty_cz. 



  

Euroregion Silva Nortica 

Euroregion se nachází na hranicích České republiky s Rakouskem. 

Byl založen 25. 5. 2002 zakládací dohodou Euroregionu Silva 

Nortica na společném zasedání v Hospodářském parku České 

Velenice/ Gmünd. Zakladateli jsou Europaplattform Pro Waldviertel 

na rakouské straně a sdružení Jihočeská Silva Nortica na české 

straně.108 Jedná se o nejmladší český euroregion. Sídlo české části se nachází v městě 

Jindřichův Hradec. 

Euroregion Silva Nortica zahrnuje území okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, 

Písek a Tábor v Jihočeském kraji.109 Celková rozloha euroregionu činí 10 639 km2 . 

Základní cíl euroregionu spočívá v první řadě v trvale udržitelném rozvoji příhraničí, 

spojování infrastruktury, ochraně životního prostředí, podpoře zemědělství, rozvoji 

cestovního ruchu a v neposlední řadě také v konstruování kvalitních projektů a 

využívání všech možných a dostupných programů EU. 

                                                 
108 http://www.ersn.cz/. 
109 Tamtéž. 



  

Příloha č. 3: Mapa Euroregionu Silesia  

 

Zdroj: http://www.euroregion-silesia.pl/gminy.php; 2009 



  

Příloha č. 4: Území spadající do programu CIP INTERREG IIIA ČR-PR 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014009002; 2009 



  

Příloha č. 5: Mapa území OPPS ČR-PR 2007-2013 

 

 

 

Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/dokumenty/novinky/BrozuraCZ_PL_fin.pdf; 2009 



  

Příloha č. 6: Srovnání Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA a Fondu 

mikroprojekt ů OPPS ČR–PR 2007 – 2013 

Základní aspekty FM INTERREG IIIA 
2004-2006 

FM OPPS 2007-2013 

Podíl FMP z celého 
programu 

15% 20% 

Finanční zdroje EU na 
projekty v Euroregionu 
Silesia (celkem CZ i PL)* 

897 551 EUR 5 918 550 EUR 

Minimální výše dotace 
EU 

2 000 EUR 2 000 EUR 

Maximální výše dotace 
EU 

20 000 EUR 30 000 EUR 

Maximální výše dotace 
EU v % 

75% 85% 

Maximální výdaje 
projektu 

40 000 EUR 60 000 EUR 

Příspěvek státního 
rozpočtu ČR** 

ne ne 

Zálohové financování** ne ne 
Způsobilost výdajů na 
přípravu** 

ne ano, ale pouze u projektů 
s dotací nad 10 000 EUR 

Používaná měna CZK / PLN EUR 
Podoba žádosti o 
dotaci/platbu 

elektronická žádost ELZA Webová aplikace 
BENEFIT 

Investiční projekty ne ano 
Povinný Lead Partner 
princip pro projekty 
z FM 

ne ne 

Administrátor FM 
v Euroregionu Silesia 

český / polský sekretariát 
Euroregionu Silesia 

český / polský sekretariát 
Euroregionu Silesia 

Odpovědnost za 
administraci FMP 
v Euroregionu Silesia 

česká / polská strana 
Euroregionu Silesia 

česká strana Euroregionu 
Silesia*** 

* jedná se o finanční zdroje určené na projekty žadatelů po odečtení finančních prostředků určených na 
administraci Fondu mikroprojektů.  
** týká se českých žadatelů. 
*** dle Lead Partner principu (Princip vedoucího partnera). 

Zdroj: http://www.euroregion-
silesia.cz/index2.php?menu=3&file=data/programy/cil3_fond_mikroprojektu&menu_pod=3; 2009; 
vlastní úprava 

 



  

Příloha č. 7: Zkušenosti obce Bolatice s dotacemi a projekty 

Název projektu Částka 
(EUR) 

Rok přidělení 
prostředků 

Poskytovatel 
dotace 

Výstavba bytů 27,741 1999 MMR ČR 

Rekonstrukce zámeckého parku 8,065 2000 
Program obnovy 
venkova 

Rozšíření nového hřbitova 8,065 2000 
Program obnovy 
venkova 

Projekt na rekonstrukci místních 
komunikací v obci 

103,226 2001 SAPARD Test 

Informační systém – zpřístupnění 
veřejného internetu 

10,967 2001 
Program obnovy 
venkova 

Vzdělávání starostů Hlučínska pro 
přípravu žádostí o dotace 

3,161 2001 
Program obnovy 
venkova 

Projekt na prohloubení spolupráce 
družebních vesnic Bolatice (ČR) a 
Rudy (Polsko) 

3,226 2001 Phare CBC 

Výstavba domu s pečovatelskou 
službou 

270,968 2001-2002 
Dotace ze 
státního fondu 
rozvoje bydlení 

Rekonstrukce cyklostezky a podpora 
turistického ruchu mikroregionu 
Hlučínska 

51,613 2002 SAPARD 

Výstavba protipovodňové hráze č. 4, 
7, 8 

96,129 2000-2002 
Dotace z MŽP 
ČR 

Rekonstrukce koupaliště 254,839 2003 
Dotace z MMR 
ČR 

Oprava místních komunikací – 
součást opatření proti povodním 

117,645 2003 SAPARD 

Rekonstrukce koupaliště 11,2 mil. Kč 2004 MMR ČR 

Prohloubení spolupráce družebních 
vesnic Bolatice (ČR) a Rudy (PL) 

3,249 EUR 2006 INTERREG IIIA 

Dopravní dostupnost turistických 
objektů v obci Bolatice – předpoklad 
rozvoje cestovního ruchu 

252 277 EUR 2005 – 2006 
Národní program 
Phare 2003 

Výstavba přístupových komunikací 
k pozemkům průmyslové zóny v 
obci Bolatice 

258 110 EUR 2005 - 2006 
Národní program 
Phare 2003 

Přístupové komunikace k 
podnikatelským subjektům 

3,4 mil. Kč 2007 MMR ČR 

Zdroj:Interní materiály obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 



  

Příloha č. 8: Fotodokumentace z akcí projektu ,,Prohloubení spolupráce občanů a 

spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko)“ 

 
Zdroj: Interní materiály obce Bolatice, 2009; vlastní úprava 

 


