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1 Úvod 

Před vstupem České republiky do Evropské unie velká část pozornosti směřovala do 

odlehlejších regionů země, které vykazovaly známky zaostalosti. Tento trend a snaha 

odstraňovat tyto disparity mezi příhraničními regiony a regiony vnitrozemskými přetrval 

dodnes. Nejúčinnějším nástrojem takovéhoto odstraňování rozdílů je přeshraniční 

spolupráce, aplikovaná za pomoci přeshraničních struktur – euroregionů. Těm jsou 

Evropskou unií rozděleny finanční prostředky ze strukturálních fondů na podporu rozvoje 

příhraničních regionů. 

Teoretická část práce je věnována stručnému popisu vývoje euroregionů jak z pohledu 

Evropy, tak i z pohledu České republiky. Dále je přiblížen vývoj finančních nástrojů pro 

rozvoj přeshraniční spolupráce od těch, z nichž jsme čerpali před vstupem do EU až po ty 

současné. Jejich porovnání nám ukáže nespočet odlišností, které tak naznačují postupný 

vývoj finančních prostředků určených na rozvoj přeshraniční spolupráce. V kapitole jsou 

zmíněny Operační programy platné pro toto finanční období s detailnějším popisem 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. 

Další kapitola byla věnována stručné charakteristice území Euroregionu Silesia od 

jeho dávné historie sahající až do období vlády Marie Terezie po současnost. Zmíněny 

jsou také základní dokumenty upravující činnost Euroregionu. Samotná činnost je popsána 

od členství v různých mezinárodních asociacích až po roli Euroregionu v přeshraniční 

spolupráci jako Správce Fondu mikroprojektů 

Analytická část je zaměřena na vymezení projektů, co se týče jejich oblastí zaměření a 

finančního rozpětí. Cílem mé bakalářské práce byl rozbor struktury schválených projektů 

z území Euroregionu Silesia od roku 2008 do konce roku 2010. Rozbor se týká pouze 

projektů v rámci prioritní osy 3.3 Fondu mikroprojektů, neboť právě tyto projekty nejlépe 

odrážejí přínos přeshraniční spolupráce pro příhraniční regiony. Na konkrétních 

příkladech lze vidět využití finančních prostředků Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. 

V bakalářské práci jsem pro názornější ukázku struktury schválených projektů použila 

vyjádření pomocí grafů. Data v nich obsažená jsem čerpala z výstupů zasedání 

Euroregionálního řídícího výboru. 
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K vypracování bakalářské práce jsem měla dostatek kvalitních materiálů. Potřebné 

informace jsem čerpala z odborných publikací, samotných oficiálních internetových 

stránek Euroregionu Silesia a z jeho interních zdrojů, poskytnutých tajemnicí 

Euroregionu. 
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2 Východiska přeshraniční spolupráce 

Říká se, že „hranice jsou jizvy dějin“ a právě přeshraniční spolupráce napomáhá ke 

zmírnění nevýhod vyplývajících z okrajové polohy příhraničních oblastí. [36] Přeshraniční 

spoluprací se rozumí vytváření souvislých struktur podél státních hranic a patří mezi 

nejzajímavější formy spolupráce. [2] Měla by zahrnovat všechny oblasti přispívající ke 

zlepšení životních podmínek obyvatel podél státních hranic, jedná se o kulturní, sociální a 

hospodářské oblasti.  Při tak velké rozmanitosti problémů je přeshraniční spolupráce v Evropě 

nepostradatelná. Daleko za hranicemi států podporuje mír, svobodu, jistotu a hájení lidských 

práv. Hraniční regiony se tak stávají stavebními kameny při procesu evropské integrace. [36] 

2.1  Historie euroregionů 

Euroregiony jsou typickým příkladem integrační formy spolupráce, zpravidla přes 

hranice evropských zemí. Předpokladem jejich vniku je tvrzení, že propojení dvou 

příhraničních regionů do jednoho celku může samovolně vyřešit otázky týkající se úrovně 

vzdělanosti či míry nezaměstnanosti. Zájem euroregionu je soustředěn na prohlubování 

přeshraničních vztahů, kontaktů a předávání znalostí. Hlavním motivem vzniku sdružení 

v podobě euroregionů je odstraňování nerovností mezi regiony po obou stranách hranice. [7] 

Od roku 1980 je pojem Euroregion upraven Radou Evropy v Madridské dohodě o 

spolupráci regionů Evropy přes hranice jednotlivých zemí. [44]   

2.1.1  Historie euroregionů z pohledu Evropy 

 První zmínka o přeshraniční spolupráci se datuje do období po II. světové válce. 

V roce 1958 byla založena na hranicích Německa s Nizozemím první institucionální forma 

přeshraniční spolupráce tzv. EUREGIO. [9] Další spolupráce byla navázána také ve 

francouzsko-německém příhraničí a ve skandinávských zemích. Motivem jednání zástupců 

příhraničních regionů byla snaha o trvalé zajištění míru, zlepšení životní úrovně a vyrovnat se 

vnitrozemským oblastem. [19] 

 Od 60. do 80. let sdružení přeshraniční spolupráce prováděla politiku zlepšování 

sociálně kulturní a hospodářské situace svých občanů za pozvolného odstraňování bariér 

v podobě státních hranic. Této politiky se držela za pomoci Sdružení evropských 

příhraničních regionů (AEBR) spolu s Radou Evropy, Evropskou komisí a národními 
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vládami. Navázání přeshraniční spolupráce se zeměmi Střední a Východní Evropy byla v té 

době naprosto nereálná z důvodů pevně uzavřených státních hranic. [19] 

 V 90. letech se státní hranice staly propustnější a země ztrácely svou národně státní 

izolovanost. Přeshraniční spolupráce byla však v bývalých zemích tzv. Východního bloku 

přijata s rozpaky. Velké rozdíly a historické faktory vyžadovaly mnohem pečlivější a 

ohleduplnější přístup k příhraniční spolupráci. Dnes je však tato situace jiná a přeshraniční 

spolupráce je realizována téměř ve všech těchto zemích. [19]   

2.1.2 Euroregiony z pohledu České republiky 

 Česká republika byla do konce 80. let oddělena tzv. železnou oponou a proto pro ni 

bylo zcela nemožné zapojit se do přeshraniční spolupráce s některou ze „Západních zemí“. 

Možnost takovéto spolupráce se naskýtá až po pádu železné opony v roce 1989. [1] 

 Vytváření euroregionů na území ČR tedy logicky předcházely demokratické změny ve 

společnosti. Předpokladem této spolupráce je totiž svoboda rozhodování obcí o zapojení se do 

sdružení. Avšak nově formující se přeshraniční uskupení neměly na počátku 90. let „na růžích 

ustláno“. Tito průkopníci naráželi především na bariéry ze strany samospráv. [4] 

 V současné době se na území České republiky nachází 13 přeshraničních struktur. 

Jejich přehled od nejstarších, vzniklých na počátku 90. let až po nejmladší vzniklé už v novém 

tisíciletí můžeme vidět v příloze č. 1. Z tabulky je také jasně vidět se kterým sousedním 

státem je daný euroregion tvořen. [9] 

2.2  Financování přeshraniční spolupráce v programovacím období 2000 – 
2006 

Vzhledem k tomu, že Česká republika na začátku tohoto programovacího období ještě 

nebyla členskou zemí Evropské unie, využívala na podporu rozvoje česko-polského příhraničí 

a přeshraniční spolupráce v letech 2000 – 2003 finanční prostředky v rámci programu Phare 

CBC Česká republika – Polsko. Po vstupu do Evropské unie byla Česká republika způsobilá 

čerpat finanční prostředky v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, a to v letech 

2004 – 2006. 
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Phare CBC  

Phare CBC, byl program přeshraniční spolupráce určený kandidátským zemím, 

usilujícím o vstup do Evropské unie a sousedícím s již členskými státy EU. Tento nástroj 

předvstupní pomoci byl zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce na vnějších hranicích 

EU. Cílem bylo připravit kandidátské země na přechod z tohoto nástroje k realizaci Iniciativy 

Společenství INTERREG a čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů. [2] 

Nejprve se však týkal pouze příhraničních regionů, sousedících s již členskými státy 

EU, jednalo se tedy o regiony na hranicích s Německem a Rakouskem. Od roku 1999 byl pak 

rozšířen na příhraniční území států, kandidujících na vstup do Evropské unie v roce 2004. 

Těmito státy byly Polsko a Slovensko. [2] 

Pro období 2000-2003 bylo na Phare CBC vymezeno 25% z celkového objemu 

prostředků v rámci celého programu Phare. Jednalo se tedy o 57 mil. EUR. Roční částka pro 

příhraniční oblasti činila alokaci ve výši 19 mil. EUR. V níže uvedené tabulce 2.1 je 

znázorněna alokace pro jednotlivé příhraniční oblasti. Finanční prostředky určené pro 

program Phare CBC daného roku a daného příhraničí byly určeny příslušným finančním 

memorandem mezi Evropskou komisí a vládou ČR. [4]  

Tabulka 2.1 

Alokace pro příslušné příhraniční oblasti 

Příhraniční oblast Alokace v EUR/rok 

Česko-německá 10 mil. 

Česko-polská 5 mil. 

Česko-rakouská 4 mil. 

Zdroj:NETOLICKÝ, V. Euroregiony: úvod do problematiky 

 Nedílnou součástí tohoto programu byl tzv. Společný fond malých projektů. V rámci 

tohoto fondu byly financovány tzv. měkké, tedy neinvestiční projekty. Zpracování žádostí 

nebylo příliš složité, nebylo nutné formálně doložit partnera z druhé strany hranice. [4] 

INTERREG IIIA  

 Rok 2004 byl pro Českou republiku zlomový, neboť vstoupila do EU, ale také se 

zařadila mezi příjemce finančních prostředků v rámci Iniciativy Společenství INTERREG. Ta 

byla rozčleněna na tři základní směry. Směr A byl zaměřen na přeshraniční spolupráci, směr 
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B na nadnárodní spolupráci a směr C na meziregionální spolupráci. Je tedy logické, že 

příhraniční oblasti tedy byly financovány v rámci směru A. Tato iniciativa byla nástrojem pro 

překonání nevýhod vyplývajících z izolace příhraničních regionů od svých přirozených 

sousedů na druhé straně hranice, ale také vyplývajících z odlehlosti území v rámci vlastních 

státních hranic. [4] 

 Iniciativa navazovala na program Phare CBC a odrážela jeho model členění 

jednotlivých projektů, tedy dělení na investiční projekty a Společný fond malých projektů. 

Tento program se skládal ze tří priorit, z toho každá byla zaměřena na jinou oblast: 

Priorita I – zaměření na podporu rozvoje infrastruktury příhraničního významu 

Priorita II – zaměření na rozvoj místní společnosti v příhraniční oblasti 

Priorita III – zaměření na financování neinvestičních podporujících rozvoj cestovního ruchu, 

rozvoj přeshraniční spolupráce a vytváření přeshraničních struktur a sítí (brožura) 

Finanční prostředky pro období 2004-2006 byly opět alokovány podle podporovaného 

území (viz tabulka 2.2). [4] 

Tabulka 2.2 

Alokace finančních prostředků v rámci INTERREG IIIA dle území pro období 2004 - 

2006 

Podporované území Prostředky celkem v EUR 

ČR - Bavorsko 8.600.000 

ČR – Polsko 16.500.000 

ČR – Rakousko 11.000.000 

ČR – Sasko 9.900.000 

ČR - Slovensko 9.000.000 

Zdroj:NETOLICKÝ, V. Euroregiony: úvod do problematiky 

 Program byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a co se 

týče podílu těchto prostředků z fondů EU na projektu, mohl tvořit maximálně 75 % z celkové 

výše způsobilých výdajů daného projektu. Maximální výše podílu státního rozpočtu na 

projektu byla stanovena na 5 % a žadatel se musel podílet nejméně 25 % z celkových 

způsobilých výdajů a musel být schopen projekt zcela předfinancovat. [4] 
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 Stejně jako u programu Phare, i INTERREG zachoval Společný fond malých projektů, 

resp. Fond mikroprojektů (dále jen „Fond“). Na tento Fond bylo vymezeno z celého programu 

15 % prostředků, což činilo 5,1 mil. EUR pro celé období programu. Maximální podíl dotace 

z EU tvořil 75 % způsobilých výdajů na projekt. Výše dotace z ERDF na projekt se 

pohybovala v rozmezí 2.000 – 20.000 EUR. [6] 

2.3 Financování přeshraniční spolupráce v programovacím období 2007 – 
2013 

 Pro nynější programovací období stanovila EU tři cíle, pod které spadají jednotlivé OP 

přijaté vládou České republiky. Přeshraniční spolupráce je financována v rámci Cíle 3 – 

Evropská územní spolupráce. Pro území ČR je schváleno pro tento typ spolupráce pět OP a 

financování je realizováno z ERDF. 

2.3.1  Operační programy v České republice 

V rámci regionální politiky je čerpání finančních prostředků EU uskutečňováno 

prostřednictvím operačních programů (dále jen “OP“). Pro žadatele a realizátory jsou to 

nejvýznamnější dokumenty. OP popisují souhrnné priority, řízení a finanční zdroje a dále 

specifikují oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech daného členského 

státu EU. [3] 

Vláda České republiky přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro 

období 2007-2013 a Národního strategického referenčního rámce 26 operačních programů, 

které byly následně předloženy k projednání Evropské komisi. Samotná realizace OP byla 

možná od 1. ledna 2007. [3] 

Všechny OP jsou určeny pro tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. 

Těmito cíli jsou Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská 

územní spolupráce. Tyto operační programy se dělí do čtyř skupin a to na Tématické OP, 

Regionální OP, OP pro Prahu a Programy cíle Evropské územní spolupráce. Jejich přehledné 

členění můžeme vidět na grafu v příloze č. 2. [3] 

Pod Cíl 3 - Evropská územní spolupráce spadají OP, které se soustředí především na 

prohloubení vyváženého a harmonického rozvoje Evropské unie pomocí spolupráce na 

meziregionální, nadnárodní a přeshraniční úrovni. Mezi hlavní priority Evropské územní 
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spolupráce patří rozvoj vědy, výzkumu, informační společnosti, životní prostředí, předcházení 

rizikům a řízení vodních zdrojů. [33] 

V rámci ČR je přeshraniční spolupráce realizována prostřednictvím pěti Operačních 

programů přeshraniční spolupráce (dále jen „OPPS“). Jde o: 

- OPPS ČR – Bavorsko 

- OPPS ČR – Polsko 

- OPPS ČR – Rakousko 

- OPPS ČR – Sasko 

- OPPS ČR – Slovensko 

2.3.2  Operační programy přeshraniční spolupráce v ČR 

V současném programovacím období se Iniciativa Společenství INTERREG 

transformovala do Cíle 3 – Evropská územní spolupráce. Tabulka ukazuje finanční alokace 

pro jednotlivé OP. [4] 

Tabulka 2.3 

Alokace pro jednotlivé Operační programy přeshraniční spolupráce 

Operační program Alokace v EUR 

OPPS ČR - Bavorsko 115.510.449 

OPPS ČR - Polsko 219.459.344 

OPPS ČR - Rakousko 107.435.393 

OPPS ČR – Sasko 207.396.944 

OPPS ČR - Slovensko 92.740.141 

Celkem 742 542 271 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj české republiky 

 V tomto programovacím období jsou způsobilé výdaje spolufinancovány z ERDF a 

zdrojů příjemce dotace, maximální výše příspěvku z ERDF činí 85 % z celkových 

způsobilých výdajů, maximální výše dotace ze státního rozpočtu může činit 5 % z celkových 

způsobilých výdajů a žadatel o dotaci se na projektu musí podílet nejméně 10 %. [35] 

OPPS ČR – Bavorsko 

 Tento operační program vznikl na základě společných aktivit české a německé strany 

za účelem vytváření vzájemně přijatelného a společně využitelného dokumentu, díky němuž 
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je možné realizovat společnou spolupráci v příhraničních oblastech v programovacím období 

2007 – 2013.  

 „Strategickým cílem je další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a 

perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení 

konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních 

podmínek pro její obyvatele“. [3, s. 54] 

OPPS ČR – Rakousko 

  I tento operační program vychází z dlouholeté přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Rakouskem, která proběhla v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.  

 Globálním cílem je „rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a 

podpora udržitelného ekonomického rozvoje příhraničního regionu formou odstraňování 

existujících bariér a posilování celkového rozvojového potenciálu území“. Přesná citace [3, s]   

OPPS ČR – Sasko 

 Podobně jako předchozí dva operační programy, i OPPS  ČR – Sasko vychází 

z dřívější spolupráce v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. 

Operační program ve svých cílech usiluje o rozvoj společenských výchozích 

podmínek v dotačním území prostřednictvím společného působení, vytvoření trvalých 

kooperačních struktur s přímým i nepřímým hospodářským zaměřením. [3] 

OPPS ČR – Slovensko 

 OPPS je založen na předchozí spolupráci zabezpečenou programem INTERREG IIIA. 

Globální cíl programu je definován jako „růst koheze a konvergence příhraničního regionu. 

Dále pak usiluje o dosažení specifického cíle podpory rozvoje hospodářských a sociálních 

přeshraničních struktur zvyšujících konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionu a druhým 

specifickým cílem je zvyšování dostupnosti a kvality přeshraniční infrastruktury, která 

podporuje kohezi příhraničního regionu. [3] 

OPPS ČR – Polsko  

 Operační program navazuje na předcházející přeshraniční spolupráci mezi Českou 

republikou a Polskem v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. 
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 „Globálním cílem programu je podpora socioekonomického rozvoje území česko-

polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržností a propagací 

partnerské spolupráce jeho obyvatel.“ [3, s. 55 ] Tento cíl bude naplňován čtyřmi prioritními 

osami. [3] 

2.4  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro 

období 2007—2013 je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 

Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o vojvodství śląskie, vojvodství opolskie 

a vojvodství dolnośląskie (viz příloha č. 3).  

Hlavním cílem je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. 

Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj 

cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti 

přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. V případě operačních programů 

přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace 

projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. [43] 

2.4.1 Právní rámec 

Podmínky pro realizaci Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika (dále jen „OPPS ČR-PR“) jsou stanoveny v nařízeních orgánů Evropské 

unie. Jedná se o: 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj 

- Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti 

- Nařízení Komise č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 

obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 

[15] 
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2.4.2 Prioritní osy a oblasti podpory 

 Základní oblasti rozvoje, jejíž realizací jsou naplněny specifické cíle i globální cíl 

OPPS ČR-PR, jsou tzv. prioritní osy. OPPS ČR-PR je rozdělen do 4 takovýchto os, ty jsou 

pak dále konkretizovány jednotlivými oblastmi podpory, které vymezují, jaké typy projektů 

mohou být v rámci dané osy podpořeny (viz příloha č. 4). 

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik  

 Podpora v rámci této oblasti je poskytována na aktivity zaměřené na modernizaci a 

rozvoj infrastruktury příhraniční oblasti. Cílem je posílení dopravní dostupnosti a zlepšení 

přístupu ke stávajícím dopravním sítím. Podpora se netýká pouze silnic, ale také železniční 

sítě a její modernizace. [16] 

 Cílem projektů realizovaných v rámci této prioritní osy je předcházet a zabraňovat 

environmentálním a technologickým rizikům. Jsou podporovány projekty umožňující 

zachování biodiverzity příhraničí oblasti, podporování vodních ekosystémů a aktivity 

zaměřené na prevenci ekologických škod. [16] 

 V rámci oblasti podpory 1.3 Prevence rizik realizovány projekty záchranných služeb a 

institucí zaměřených na předcházení rizikům a případy výskytu krizových situací. Podpora 

takovéto činnosti je nezbytná pro zlepšení bezpečnosti, ale také pro předcházení rizikům, 

která mohou mít negativní dopad na životní prostředí. [16] 

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu  

 V rámci této prioritní osy je podpora směřována na konkurenceschopnost malého a 

středního podnikání (dále jen „MSP“) a navazování trvalé přeshraniční spolupráce. Jsou 

realizovány projekty na podporu spolupráce institucí podporujících MSP, na zlepšení přístupu 

k informačním sítím a internetu, navazování kontaktů s partnery na druhé straně hranice, 

tvorbu vazeb mezi školami a výzkumnými pracovišti. [16] 

 Dále jsou realizovány projekty, které jsou spojeny s rozvojem cestovního ruchu, 

výstavbou objektů souvisejících s vytvořením a podporováním činnosti turistických 

informačních center. Podpora je poskytnuta projektům týkajícím se infrastruktury cestovního 

ruchu a rozvoje turistických stezek, cyklistických tras a dalšího vybavení pro volnočasové 

aktivity. [16] 
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Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství  

 V rámci této prioritní osy je podporována systémová a programová spolupráce 

územních samospráv či subjektů poskytujících veřejné služby v oblasti výměny informací a 

zkušeností pro rozvíjení spolupráce. [16] 

  Jedná se o projekty zaměřené na modernizaci škol a jiných vzdělávacích zařízení. 

Výsledkem je navázání či posilování úzké a trvalé spolupráce společností žijících 

v příhraniční oblasti. Aktivity mohou být zaměřeny na výměnu studentů či vědeckých 

pracovníků, pořádání konferencí a vědeckých sympozií. [16] 

 Podpora je poskytována společným kulturním projektům a projektům místních 

společenství, realizujících společné kulturní, společenské akce a volnočasové aktivity. Jsou 

zde zahrnuty i aktivity zaměřené na propagaci a udržování společných tradic příhraničního 

území. Podpora je zaměřena na spolupráci zájmových organizací, mládežnických organizací, 

výměnu mládeže. [16] 

 Specifickým nástrojem na podporu projektů místního významu s přeshraničním 

dopadem je tzv. Fond mikroprojektů, jehož hlavním cílem je podporovat rozvoj spolupráce 

mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na kulturní, sociální a ekonomické 

vztahy. Více o Fondu mikroprojektů viz kapitola 2.4.4. [16] 

Prioritní osa IV. Technická pomoc 

 Tato prioritní osa je věnována na administrativu související s přípravou a hodnocením 

projektů, zpracováním posudků a hodnocení, přípravě technické dokumentace a dalších 

nezbytných dokumentů. V rámci této osy jsou podpořeny projekty přispívající k rozvoji 

pracovníků či projekty spojené se zvyšováním kvality fungování institucí zapojených do 

procesu řízení a implementace OPPS ČR-PR. Dále je podpora směřována na projekty 

zaměřené na propagaci a šíření informací o OPPS ČR-PR a jeho výsledků. [16] 
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2.4.3  Finanční plán OPPS ČR – PR 

Tabulka 2.4 

Prioritní osy a oblasti podpory podle zdrojů financování 

Prioritní osa Příspěvek 

společenství (EUR) 

Národní 

financování 

(EUR) 

Prioritní osa I 70 226 990 12 392 999 

1.1 Posilování dopravní dostupnosti 41 697 276 7 358 344 

1.2 Ochrana životního prostředí 17 556 747 3 098 249 

1.3 Prevence rizik 10 972 967 1 936 406 

Prioritní osa II 79 005 364 13 942 124 

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 10 972 968 1 936 406 

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 59 254 023 10 456 593 

2.3 Podpora spolupráce místních společenství 8 778 373 1 549 125 

Prioritní osa III 57 059 430 10 069 312 

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 6 583 780 1 161 844 

3.2 Podpora společenských a kulturních akcí 6583 781 1 161 844 

3.3 Fond mikroprojektů 43 891 869 7 745 624 

Prioritní osa IV 13 167 560 2 323 688 

Celkem 219 459 560 38 728 123 

Zdroj: Programový dodatek 

2.4.4  Fond mikroprojektů 

Fond mikroprojektů (dále jen „Fond“) je součástí Operečního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Nahrazuje Společný fond 

malých projektů programu Phare CBC, který byl využíván v letech 1999 – 2003 a navazuje na 

program Iniciativy Společenství INERREG IIIA – Fond mikroprojektů, realizovaný v letech 

2004 – 2006. V minulých obdobích se Fond mikroprojektů ukázal jako velmi účinný nástroj 

pro podporu menších projektů, a proto byl také začleněn do OPPS ČR-PR i v nynějším 

programovacím období 2007 – 2013. Jde se o samostatnou oblast podpory, není tedy fondem 

v pravém slova smyslu. V tomto období je pro něj vyčleněno 20 % z celkových finančních 

prostředků OPPS ČR-PR. [17] 
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Hlavní cíl Fondu je v souladu s globálním cílem OPPS ČR-PR i s jeho cíli 

specifickými. Jedná se o cíl pomoci rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce mezi komunitami 

na obou stranách hranice, a to zejména v oblasti kultury, sportu, výchovy, vzdělávání, 

cestovního ruchu, životního prostředí, hospodářského rozvoje atd. [17] 

Území, které je podporováno Fondem mikroprojektů, je totožné s územím Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika a je určeno územními 

jednotkami NUTS III – kraji. Toto území je dále členěno do spádových oblastí, jež jsou 

vymezeny dle působnosti euroregionů, které působí na tomto podporovaném území. Tyto 

oblasti jsou podle okresů přiřazeny Správcům Fondu. Těmito Správci jsou subjekty, které 

implementují Fond mikroprojektů, v tomto případě funkci správce vykonávají euroregiony, 

tedy jednotlivá sdružení po obou stranách hranice. Pro oblast česko – polského příhraničí je 

ustaveno 6 Správců pro každou stranu hranice. [17] 

Příloha č. 5 obsahuje správní území v působnosti Euroregionu Silesia na české i polské 

straně a dále příloha č. 6 znázorňuje toto území graficky.  
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3 Euroregion Silesia a jeho působnost 

3.1 Základní charakteristiky Euroregionu 

Euroregion Silesia je jedním ze 13 euroregionů nacházejících se na území České 

republiky. Co se týče doby vzniku, patří spíše k těm mladším. Spolu s dalšími 5 euroregiony 

(Nisa, Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko a Beskydy) se nachází podél česko – polské 

hranice, z čehož vyplývá, že Sdružení realizující spolupráci se svým přeshraničním sousedem, 

jsou zapojena do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 

republika 2007 – 2013.  

Euroregion Silesia se řadí svou rozlohou 1.290 km2 a na polské straně 1.500 km2 k 

nejmenším, což se nedá říct o celkovém počtu obyvatel, který čítá přibližně 531.000 obyvatel 

v české části a 287.000 obyvatel v části polské a řadí tak Euroregion Silesia na druhé místo 

v počtu obyvatel mezi českými euroregiony. [34] Rozkládá se na území 4 okresů, tyto však 

nepokrývá vždy celé, pouze jejich část a dále na území 4 polských powiatů (okresů). Jako 

další specifikum lze uvést i fakt, že je jedním ze 4 euroregionů rozkládajících se na území 

Moravskoslezského kraje. [5] 

Na mapě České republiky je vidět územní vymezení Euroregionu Silesia v roce 2004. 

Toto území bylo rozšířeno v roce 2008 o město Ostrava, které se na mapce nachází mezi 

euroregiony Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy a tomuto území odpovídá modrá barva (viz 

příloha č. 7). [34] 

3.2 Vznik a vývoj Euroregionu 

Města a obce nacházející se na území Euroregionu Silesia, byly již od dávné historie 

předurčeny ke spolupráci společným vývojem, kdy dnes již česká a polská část spadaly pod 

vládu Marie Terezie. V 18. století byla tato vzájemná spolupráce na několik desítek let 

přerušena válkou, ve které Marie Terezie prohrála s pruským králem Fridrichem II., který 

tímto na základě vratislavského míru získal část Slezska, Ratibořsko, Hlubčicko a Hlučínsko. 

Rakouským Habsburkům tak z nynějšího území Euroregionu zůstalo pouze Opavsko a 

Krnovsko. [5] 

Rozvoji vzájemných přeshraničních vztahů obcí na české a polské straně nepřála ani 

situace v 2. polovině 20. století. Obě země příslušely k tzv. socialistickému bloku a vzájemná 

spolupráce byla znesnadněna mnoha překážkami, jakou byla například malá četnost 
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hraničních přechodů a zbytečné a zdlouhavé formality při přechodu těchto státních hranic. 

Z tohoto vyplývá, že spolupráce mezi těmito státy, či členskými zeměmi Evropského 

společenství se v tomto období jevila zcela nereálně. [5] 

Budování a rozvoj vzájemných vztahů bylo tedy možné až po pádu socialistického 

režimu v roce 1989. První kroky spolupráce byly spíše individuální pro jednotlivé obce a 

města po obou stranách hranice. Po počátečních jednáních byla v roce 1997 podepsána 

deklarace o vytvoření společného euroregionu, na jejímž základě poté v roce 1998 vznikla 

dvě sdružení. V polské části se jednalo o Sdružení obcí povodí Horní Odry a na českém území 

pak Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko, která společně 

v druhé polovině roku 1998 podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci pod názvem 

Euroregion Silesia. [5] 

Záhy po založení Sdružení se členská základna české části z původních dvou 

zakládajících členů, města Opavy a Krnova, rozšířila a to i na území okresu Nový Jičín. 

V průběhu 12 let od založení Euroregionu se počet členů vyšplhal na číslo 60, ti pochází 

z území 4 okresů a patří mezi ně nejen obce a města, ale i organizace a to Slezská Univerzita 

Opava, Okresní hospodářská komora Opava a Matice slezská Opava. [5] 

V průběhu dvanáctiletého vývoje došlo i ke změně oficiálního názvu Regionální 

sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko na nynější název Euroregion Silesia-

CZ. Tento název však není zcela přesný, neboť česká strana Euroregionu nezaujímá celé 

území Slezska a dokonce zasahuje na území severní Moravy. [5] 

Jako každý euroregion, tak i Silesia má své vlastní logo, které je pro něj typické. Jedná 

se o modrý kruh s dvanácti žlutými hvězdami, uprostřed jsou spojeny vlajky České republiky 

a Polské republiky a jsou obklopeny názvem Euroregion Silesia. [5] 

3.3 Základní dokumenty 

Založení a činnost Euroregionu Silesia je upravena několika základními dokumenty. 

V této kapitole jsou uvedeny v časovém sledu a pokusím se stručně nastínit jejich obsah. 

Deklarace o vytvoření společného euroregionu  

Deklarace byla podepsána 3. listopadu 1997 mezi zástupci měst Opavy, Krnova na 

české straně a zástupci Ratiboře a Hlubčič na straně polské. [5] 
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Smlouva o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia  

Dne 20. září 1998 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi zakládajícími členy, 

jimiž jsou Sdružení obcí povodí Horní Odry a Regionální sdružení pro česko-polskou 

spolupráci Opavské Slezsko. Touto smlouvou se zúčastněné strany zavazují podporovat ideu 

přeshraniční spolupráce, evropské jednoty a snahu o rozvoj přátelských vztahů mezi občany 

České republiky a Polské republiky. Tato smlouva dále vymezuje sídlo euroregionu jak na 

české tak i na polské straně, společný znak a členy Euroregionu. Smlouva ustavuje orgány 

euroregionu, kdo je tvoří a jaké jsou jejich povinnosti. Další část dokumentu se věnuje 

možným zdrojům financování činnosti euroregionu, věnuje se také záležitosti rozpuštění 

tohoto euroregionu a dobou trvání smlouvy uzavřené mezi partnery. [11] 

Stanovy Euroregionu Silesia  

Tyto stanovy nabývají platnost dnem svého schválení, tedy 4. srpna 2006 a jsou 

společné pro obě strany Euroregionu. Dokument se věnuje různým prvkům souvisejícím 

s činností Euroregionu. Přesně vymezuje název, sídlo a právní statut Euroregionu, z tohoto 

článku lze vyčíst, že Euroregion nemá právní subjektivitu. Další článek stanov se zaměřuje na 

symbol neboli logo Euroregionu. V další části stanovy určují územní rozsah a také přesněji 

přibližují předmět činnosti euroregionu jako například: řešení společných problémů v oblasti 

životního prostředí, podpora spolupráce mezi školami a mládeží obou zúčastněných 

příhraničních oblastí, podpora myšlenky evropské integrace apod. Dále také určují práva a 

povinnosti členů, jeho orgány a náplň jejich činnosti. Jeden z článků se také věnuje 

financování činnosti, tzn. zdroje a způsob. [12] 

Stanovy Euroregionu Silesia-CZ  

Stanovy Euroregionu Silesia-CZ (dále jen „Stanovy“) byly schváleny dne 19. března 

2010 a v plném znění nahrazují stanovy předešlé, z 8. prosince 2005. Tento dokument ve 

svém prvním článku vymezuje název, sídlo a statut sdružení, kterým je zájmové sdružení 

právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a 

doplňků. Je zde popsán předmět činnosti české části Euroregionu, kdy hlavním z nich je 

podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničním regionu Slezska a Moravy 

s cílem potlačit 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. Náplní činnosti je především péče o společné kulturní dědictví, 
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společné plánování rozvoje příhraničního regionu, poskytování informací o příhraničním 

regionu a jeho prezentace, apod. Sdružení také zajišťuje podmínky pro využívání programů 

podpory přeshraniční spolupráce.  

Dále je v tomto dokumentu vymezeno kdo a za jakých podmínek se může stát členem 

Euroregionu. Jaká jsou práva a povinnosti členů. Dokument také uvádí orgány a popisuje 

jejich funkci a pravomoci. Článek XI uvádí zdroje financování činnosti Sdružení, kterými 

jsou např.: členské příspěvky řádných a přidružených členů Sdružení, účelové i neúčelové 

dotace, atd. V neposlední řadě dokument popisuje průběh zániku Sdružení. [13] 

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 - 2013 

Dohoda byla schválena Radou Euroregionu Silesia dne 5. Května 2008, tato je 

uzavřena mezi oběma přeshraničními partnery na základě předpisů Evropských společenství. 

Nařízením Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 

rušení nařízení č. 1260/1999, Úřední věstník Evropské unie L 210/1 z 31. července 2006. 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o evropském fondu pro regionální 

rozvoj a zrušení nařízení č. 1783/1999, Úřední věstník Evropské unie L 210/25 z 31. července 

2006 a nařízením Komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Úřední věstník Evropské unie L 

371/127 z 27. prosince 2006.  

V této dohodě je Euroregion Silesia-CZ označen za Vedoucího partnernera a 

Stowarzyszenie Gmyn Dorzecza Górnej Odry jako projektový partner. Dohoda mezi těmito 

partnery byla uzavřena za účelem realizace projektu Evropské územní spolupráce Operační 

program příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 Fond 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Dále se partneři zavazují postupovat při vzájemné 

spolupráci při přípravě a realizaci projektu této dohody dle povinností, které jsou v souladu 

s dokumentem „Podręcznik dla Partnerów FM dla Programu Współpracy Transgranicznej 

2007-2013 CEL 3 RCz-RP“, který je závazný pro polskou část Euroregionu a dokumentem 



23 
 

„Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů pro program příhraniční spolupráce 2007-2013 – 

Cíl 3 ČR – Polsko“ závazným pro českou stranu dohody.  

Pro Vedoucího partnera vyplývá z Dohody nést odpovědnost za koordinaci realizace 

projektů, informovat projektového partnera o schválení projektu či případných změnách, 

uzavírá smlouvy s poskytovatelem dotace, poskytuje informace o realizaci projektů danému 

kontrolorovi, shromažďuje od projektového partnera prohlášení o výdajích za projekt, 

postupuje finanční prostředky projektovému partnerovi a okamžitě jej informuje o 

jakýchkoliv změnách, které by mohly ovlivnit realizaci projektů. Projektový partner je 

povinen svému Vedoucímu partnerovi poskytovat veškeré nezbytné informace týkající se 

realizace projektů. 

V situaci, kdy dojde k porušení či nesplnění povinností vyplývajících z této dohody, 

které bude mít za následek neoprávněné čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, 

nese partner, který tyto povinnosti nesplnil a je povinen danou částku převést Vedoucímu 

partnerovi a ten ji následně vrátí zpět do rozpočtu Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. [24] 

3.4  Organizační struktura  

Co se týče organizační struktury Euroregionu, obě strany tohoto Sdružení vytvářejí 

svou vlastní strukturu, ale mají také své společné orgány. Složení a funkce jednotlivých 

složek organizační struktury vychází ze základních dokumentů Sdružení, a to ze Stanov. Obr. 

3.1 znázorňuje tuto organizační strukturu. Charakteristika jednotlivých orgánů pro českou i 

polskou část je shodná. 
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Obrázek 3.1 

Organizační struktura Euroregionu Silesia 

 

 Zdroj: Euroregion Silesia, vlastní úprava  

3.4.1 Jednotlivé orgány Euroregionu Silesia 

 V této části jsou jednotlivě popsány tak orgány Euroregionu, jejich pravomoci a náplň 

činnosti. Jedná se o orgány společné i samostatné. Co se týče samostatných orgánů jak na 

české tak i na polské straně, mají stejný charakter. 

Valná hromada 

Je nejvyšším orgánem Sdružení a na jejím zasedání konaném minimálně dvakrát 

ročně, jsou vydávána usnesení týkající se správného chodu Sdružení. Tomuto orgánu byly 

uděleny určité pravomoci, na jejichž základě je oprávněn volit a odvolávat členy Rady 

Sdružení, rozhodnout o záležitostech, které si vyhradí, dále pak schvaluje základní 

organizační dokumenty, smlouvy o členství či rozpočet Sdružení. [13] 
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Rada 

Rada zodpovídá za jmenování a odvolání tajemníka, schvaluje přijetí nových členů 

Sdružení a v neposlední řadě odpovídá za plnění usnesení Valné hromady a také plnění 

operativních úkolů v mezidobí zasedání nejvyššího orgánu Euroregionu. [13] 

Sekretariát 

Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností a plní zejména 

koordinační a administrativní úkoly, zabezpečuje pokladní a účetní služby a také poskytuje 

tiskovou a informační službu. To vše plní mezi jednotlivými zasedáními Rady Sdružení. 

V čele stojí tajemník, který je jmenován Radou. [13] 

Revizní komise 

Plní funkci kontrolního orgánu a se skládá vždy nejméně ze tří osob jmenovaných 

Valnou hromadou. Kontrola probíhá nejméně jednou ročně a předmětem zájmu Komise je 

zejména kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky Sdružení, dodržování 

Stanov, zákonnost činnosti Sdružení a kontrola veškerých úkonů učiněných při plnění úkolů 

Sdružení. [13] 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny mají funkci poradního orgánu Rady, kterou jsou zřízeny. Tyto se 

mohou skládat z členů sdružení či odborníků mimo členy. Tyto skupiny jsou zřízeny 

především z důvodu plnění ať už běžných či specifických úkolů Sdružení[13] 

3.4.2  Společné orgány Euroregionu Silesia 

Jak bylo zmíněno již výše, Euroregion Silesia má Stanovami určeny společné orgány 

pro českou a polskou část Euroregionu. 

Prezidium 

Prezidium je nejvyšší orgán Euroregionu Silesia. Zástupci obou Sdružení jsou voleni 

Valnou hromadou dané své části a pro každého partnera přísluší právě 5 zástupců. Jako každý 

orgán, má i Prezidium své pravomoci, mezi něž patří schvalování Stanov Euroregionu, volba 

předsedy a místopředsedy Euroregionu, vytyčení směru činnosti Euroregionu, projednává 

zprávy o činnosti Sdružení, schvaluje finanční plány společných projektů, zřizuje společné 
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pracovní skupiny a svolává setkání zástupců členů Euroregionu. Zasedání se koná nejméně 

jednou do roka. [12] 

Předseda 

Předseda Euroregionu (dále jen „Předseda) zastává funkci vnějšího reprezentanta 

Euroregionu a tímto jsou střídavě zástupci české a polské strany. Každý předseda má i svého 

zástupce, tím je místopředseda, přičemž je dodržována zásada, že je vždy z opačné strany 

Sdružení než Předseda. Jejich funkční období je jeden rok a jsou schvalování Prezidiem a 

zároveň jsou jeho členem. [12] 

Pracovní skupiny 

Třetím společným orgánem jsou Pracovní skupiny Euroregionu, které jsou složeny ze 

zástupců obou stran Sdružení. Bývají zřízeny pro plnění určitých úkolů, mohou být zřízeny 

stálé skupiny či časově omezené pracovní skupiny pro plnění jistých specifických úkolů. [12] 

3.4.3  Euroregion jako ESÚS 

V zájmu překonání překážek, které brání územní spolupráci, je třeba zavést nástroj pro 

spolupráci na úrovni Společenství, který vytvoří na území Společenství spolupracující 

seskupení s právní subjektivitou zvaná „evropská seskupení pro územní spolupráci“ (ESÚS), 

vyplývající z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze 

dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). [10] 

Nařízení vstoupilo v platnost v roce 2007 a úkolem všech států Evropské unie bylo 

přijmout příslušnou legislativu, která by umožnila tato seskupení utvářet. U nás je ESÚS 

zakotveno ve Sbírce zákonů č. 154/2009, který blíže specifikuje podmínky založení 

takovéhoto seskupení pro posílení příhraniční spolupráce v České republice, kdy dnem zápisu 

do registru seskupení vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj, získává dané seskupení 

právní subjektivitu. Vznik ESÚS by měl podpořit překonávání překážek příhraniční, 

nadnárodní a meziregionální spolupráce především sjednocením rozdílných právních předpisů 

daných zemí, které spolupráci brání. [8] 

Z důvodu předkládání zprávy o uplatňování nařízení o ESÚS Evropskému parlamentu 

a Radě do 4 let od nabytí platnosti, byla ustavena Výborem regionů odborná skupina pro 

záležitosti ESÚS. Tato se skládá z 31 členů, kteří zastupují každý členský stát Evropské unie a 
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Česká republika je v této skupině zastoupena právě Euroregionem Silesia-CZ. Ten však 

doposud nemá právní subjektivitu. [5] 

Euroregion splňuje základní podmínky pro ustavení Evropského seskupení pro územní 

spolupráci. Od roku 2007 shromažďuje a zpracovává potřebné informace pro rozhodnutí 

Prezidia o ustavení Euroregionu tímto seskupením. Vzhledem k členství v odborné skupině 

Výboru regionů pro záležitosti ESÚS, lze v budoucnu předpokládat, že se Euroregion 

seskupením stane. [5] 

3.5 Činnost Euroregionu Silesia 

V Evropské unii existují jisté regionální rozdíly, které jsou dány především odlehlostí 

příhraničních regionů. Tyto rozdíly se o to více prohloubily s historicky největším rozšířením 

EU v roce 2004, a proto je nutné věnovat těmto oblastem zvýšenou pozornost a najít vhodný 

nástroj pro zmírnění těchto nerovností. [18] 

Tímto nástrojem jsou euroregiony, které významně přispívají k rozvoji příhraničních 

regionů zejména v oblasti kultury, vzdělání, cestovního ruchu apod. Mají za cíl obnovit 

vztahy mezi těmito regiony, které byly přerušeny státní hranicí a daly tak prostor k vytváření 

předsudků či obav ze svých sousedů. Tato obnova by se měla uskutečnit prostřednictvím 

spolupráce na místní a regionální úrovni přes hranice státu. [18] 

Evropský parlament chce využít euroregionů jako hlavních nástrojů pro zmírňování 

regionálních rozdílů a uvědomuje si, že musí zajistit příslušnou platformu pro rozvoj těchto 

přeshraničních seskupení. Snaží se zjednodušit nástroje příhraniční spolupráce, odstranit 

potíže, které se objevovaly při financování společných přeshraničních projektů a dále je nutné 

rozvíjet a zlepšovat úlohu euroregionů a měly by mít právní statut. [18] 

Činnost Euroregionu Silesia vyplývá ze společných stanov. Jde o spolupráci 

v otázkách dopravní infrastruktury, životního prostředí, příhraničního cestovního ruchu. Dále 

rozvíjí spolupráci mezi školami a mládeží po obou stranách hranice. Také spolupracuje 

v oblasti kultury a pečuje o kulturní dědictví nacházející se na území Euroregionu. 

V neposlední řadě se činnost vztahuje i na podporu vzdělání a sportu a hospodářské a 

obchodní spolupráce na obou stranách území. [5] 

Aby Euroregion Silesia mohl naplnit své cíle a zajistil svou řádnou činnost, vybudoval 

na obou stranách území sekretariáty, které mají plnit funkci výkonných orgánů. Díky 
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významné podpoře Opavy a Ratiboře, vznikly v těchto městech příslušné sekretariáty se 

silným personálním a technickým zázemím. V čele těchto sekretariátů stojí tajemník na české 

straně a ředitel na straně polské. Tyto orgány jsou spolu v každodenním kontaktu, který je dán 

vývojem Euroregionu a plněním úkolů. Tyto sekretariáty také spojuje spolupráce na Fondu 

mikroprojektů, který je součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Polská republika 2007-2013. Spolupráce je upravena dohodou o spolupráci. [5] 

3.5.1  Činnost v oblasti dopravní infrastruktury 

Aby byla přeshraniční spolupráce realizovatelná, je nutné vytvořit potřebné podmínky 

v podobě rekonstrukce či výstavby komunikací, vytvoření hraničních přechodů nebo zlepšení 

jejich dostupnosti a umožnit tak snadnější přesun z jednoho státu do druhého. [5] 

V roce 1999, již rok po vzniku Euroregionu byla podepsána deklarace o rekonstrukci 

silnice, která spojuje Opavu s Ratiboří, dvě nejvýznamnější města Sdružení, dále deklarace 

zahrnovala vybudování obchvatů a měst podél této silnice. Na přípravě potřebných kroků se 

podílely i města a obce, nacházející se na trase Opava – Ratiboř. [5] 

Euroregion zapojil do své činnosti pracovní skupiny, vytvořené pro otázky dopravy a 

překračování hranic. Tyto skupiny se nazývaly Česko-polské mezivládní komise pro 

příhraniční spolupráci a jejich členy byli zástupci euroregionů česko-polských příhraničních 

oblastí, zástupci příhraničních krajů a příslušných státních orgánů. Euroregion spolu 

s ostatními zástupci řešil problematiku hraničních přechodů a příhraniční dopravní dostupnost 

a zpracovával zprávy o hraničních přechodech na svém území.  V roce 2008 se dokonce 

podílel na podkladech pro přípravu česko-polské mezistátní smlouvy o údržbě a výstavbě 

hraničních mostů a společných úsecích silnic na česko-polských státních hranicích. [5] 

3.5.2  Činnost v oblasti vzdělání, sportu a kultury 

Činnost Euroregionu Silesia je z větší části zaměřena na podporu přeshraniční 

spolupráce škol. V tomto případě vychází z předpokladu, že děti a mládež neznají tak dobře 

historický vývoj území, na kterém žijí a nejsou tak ovlivněny v navazování kontaktů určitými 

předsudky. Jsou otevřené novým zážitkům, jsou zvídavé a spontánní a především touží po 

jakékoliv aktivitě, která je vytrhne z každodenních školních povinností. [5] 

Školy jsou významnými aktéry přeshraniční spolupráce a činnost Euroregionu spočívá 

v pomoci těmto školám, najít vhodného partnera na druhé straně hranice, dále pak Euroregion 
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poskytuje inspiraci a metodickou pomoc při přípravě a následné realizaci příslušných 

společných projektů, zvyšuje povědomí o činnosti Euroregionu a možnostech jak využít 

peněžní prostředky poskytované Evropskou unií, a to pořádáním seminářů a přednášek ve 

školách. [5] 

3.5.3  Cestovní ruch 

Cílem Euroregionu Silesia je propagovat své území, přilákat více turistů a podpořit tak 

rozvoj této oblasti. Euroregion se účastnil v letech 2001-2005 několika veletrhů cestovního 

ruchu a spolu s Moravskoslezským krajem se podílel na financování prezentace svého území 

na těchto veletrzích. Ukázal tak možnost jak lze propagovat příhraniční území. Na základě 

svých zkušeností s turismem v odlehlých příhraničních oblastech byla česká strana 

Euroregionu přizvána do poradního orgánu Moravskoslezského kraje, zde působila v letech 

2003 - 2006. [5] 

Ve snaze přilákat co nejvíce turistů na území Euroregionu Silesia, jsou vydávány 

různé informační letáky a průvodce. Propagaci Euroregionu lze financovat z programu 

přeshraniční spolupráce Cíle 3 pro období 2007-2013. Cílem je ukázat, že česko-polské 

příhraničí je lákavou oblastí. Nachází se zde velké množství hradů a zámků, města lákají 

turisty svými historickými centry, za zmínku stojí muzea, arboreta nebo technické a vojenské 

památky jako je například Památník II. světové války v Hrabyni. [5] 

3.5.4  Další činnost 

 Euroregion se od data svého založení zapojil do několika mezinárodních projektů, 

spolupracoval s různými subjekty, jako jsou např. Asociace evropských hraničních regionů, 

obce, mikroregiony nebo i jiné euroregiony. 

Tour.com  

Jednalo se o mezinárodní projekt zaměřený na problematiku cestovního ruchu 

v příhraničních oblastech Evropské unie. Na setkání všech partnerů v roce 2006 byla 

projednána témata týkající se informačních center, kongresové turistiky, vojenských památek, 

atd. [5] 
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E-learning Tools in Destination Management/E-learningové nástroje v destinačním 

managementu 

Do tohoto projektu, jeho cílem bylo vyvinout a zavést nový vzdělávací program 

v oblasti cestovního ruchu, se Euroregion Silesia-CZ zapojil spolu s dalšími deseti partnery 

v roce 2005. Projekt měl být přínosný pro pracovníky veřejné správy a malé a střední 

podnikatele aktivních v oblasti cestovního ruchu. [5] 

Fórum polských hraničních regionů 

Euroregion Silesia spolupracuje s ostatními euroregiony v Polsku v rámci Fóra 

polských hraničních regionů a byl organizátorem XII. Fóra, které se pod záštitou ministra 

zahraničních věcí Polské republiky konalo v Rudách u Ratiboře ve dnech 4. – 6. června 2003. 

Fóra se účastnili zástupci všech polských euroregionů. Na setkání se diskutovalo o úloze 

euroregionů v přípravě Polska na vstup do Evropské unie, o možnostech využívání fondů EU 

po vstupu do ní. [14] 

V závěru jednání zástupci polských euroregionů navštívili Českou republiku, 

konkrétněji zámek Hradec nad Moravicí a svou návštěvu zakončili v Informačním centru 

Evropské unie v Krnově. [14] 

Asociace evropských hraničních regionů (AGEG/AEBR) 

Asociace sídlí v Německu, v městě Gronau a zastupuje na 170 příhraničních regionů 

po celé Evropě. Spolupráce s Asociací je ryze dobrovolná, Euroregion Silesia není členem, 

avšak je s ní ve spojení a sleduje její činnost. [5] 

Konzultativní rada visegrádských zemí 

6. května 2004 byla euroregiony zemí tzv. Visegrádské čtyřky (Česká republika, 

Polská republika, Slovenská republika a Maďarsko) podepsána zakládací listina konzultativní 

rady. Euroregion Silesia se k této iniciativě připojil. Založení Konzultativní rady inicioval 

Euroregion Váh – Dunaj - Ipel, jež je oficiálním partnerem Euroregionu Silesia.  

Posláním této rady je koordinace společných cílů, jež mají euroregiony vytyčeny. Pro 

plnění těchto cílů Konzultativní rada vyhledává vhodné a dostupné mezinárodní programy a 

při jejich plnění udržuje vztahy s mezinárodními organizacemi, které mohou mít vztah k její 

činnosti. [42] 
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REGIO PAMINA 

V tomto případě se jedná o spolupráci mezi Euroregionem Silesia a francouzko -

německým REGIO PAMINA, jež se skládá ze tří regionů, a který jako jeden z prvních získal 

statut „místního seskupení pro přeshraniční spolupráci“, má právní subjektivitu a mnoho 

zkušeností z oblasti přeshraniční spolupráce. [5] 

3.6 Euroregion jako správce Fondu mikroprojektů 

Fond mikroprojektů je specifickým nástrojem pro podporu projektů lokálního 

významu. Jedná se o samostatnou oblast podpory, která se zaměřuje na posilování 

přeshraničních vazeb obyvatel a institucí poskytujících veřejné statky a služby 

prostřednictvím realizace nejmenších projektů v rámci OPPS. [16] 

Správcem Fondu je subjekt, který tento Fond implementuje. Těmito subjekty jsou 

euroregiony a všechna sdružení jak na české tak i na polské straně hranice mají svého jednoho 

Správce, tedy 6 správců pro česká sdružení a 6 pro polská sdružení, přičemž každé sdružení 

zodpovídá za realizaci Fondu na své straně hranice. [17] 

Správce Fondu vykonává v každé fázi přípravy projektu svou funkci, ať už se jedná o 

poskytování pomoci při přípravě žádosti v prvotní fázi, či kontrola jejích formálních 

náležitostí. Prostřednictvím regionálních expertů hodnotí předkládané projekty a podává 

žadatelům zprávy o jejich úspěšnosti či neúspěšnosti při předkládání projektové žádosti a 

následně s nimi uzavírá smlouvy. V neposlední řadě vykonává průběžnou kontrolu při 

realizaci projektu, ale také po jeho ukončení. [17]   

 Euroregion Silesia jako správce Fondu vykonává v rámci každé ze tří etap životního 

cyklu žádosti několik činností: 

1. Etapa – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, registrace 

Správce fondu po předložení žádosti provede kontrolu jejích formálních náležitostí. 

Dále pak u těch žádostí, které touto kontrolou prošly, provádí Správce kontrolu přijatelnosti. 

Po takovéto úspěšné kontrole je žádost zaregistrována příslušným správcem do informačního 

systému MONIT 7+. O této registraci je žadatel neprodleně informován jak elektronicky, tak i 

písemně. [17] 
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2. Etapa – hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů 

 Hodnocení v rámci této etapy je prováděno prostřednictvím nezávislých regionálních 

expertů, kteří musejí mít příslušnou kvalifikaci a zkušenosti odpovídající aktivitám 

podporovaných Programem. Každý mikroprojekt je hodnocen dvěma experty. Celkové 

hodnocení kvality je aritmetickým průměrem celkového počtu bodů přidělených jednotlivými 

experty. Toto posuzování je prováděno na základě hodnotící tabulky. [17] 

 Seznam doporučených i nedoporučených mikroprojektů bude předložen 

Euroregionálnímu řídícímu výboru. Mikroprojekty jsou seřazeny od nevýše hodnoceného po 

nejméně hodnoceného. [17] 

3. Etapa – výběr mikroprojektů, oznámení žadatelům 

 V rámci této etapy figuruje Euroregionální řídící výbor (dále jen „EŘV“), který 

projednává příslušné mikroprojekty dle předloženého seznamu. Tyto projekty posuzuje a 

schvaluje, navrhuje úpravy nebo přezkoumání mikroprojektů nebo zamítá nevhodné projekty. 

[17] 

 EŘV Euroregionu Silesia se skládá z celkem 22 členů, kdy jde o 11 zástupců české 

strany a o 11 zástupců stany polské. Těmito členy EŘV jsou zástupci obcí a měst, krajů a 

vojvodství příslušného příhraničního regionu. Dále to pak jsou zástupci Správců Fondu a 

jiných subjektů neziskového charakteru. Zasedání EŘV se koná 2 – 4x ročně s ohledem na 

množství předkládaných projektů. [17] 
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4 Využití a realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika v období 2008 – 2010 

4.1 Vymezení mikroprojektů 

 Nejprve je potřeba vymezit, kdo se může stát žadatelem o dotaci z ERDF v rámci 

Fondu mikroprojektů, ale také je důležité vědět, na jaké typy projektů lze o dotaci žádat. Dále 

jsou také vymezeny náklady, které jsou způsobilé ke zpětnému proplacení žadateli. Pro tyto 

žadatele je taktéž důležité vědět, jaké je finanční omezení, aby jeho projekt splňoval status 

mikroprojektu. [17] 

4.1.1 Vymezení vhodných žadatelů 

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby veřejnoprávní, ovládané veřejnoprávními 

právnickými osobami nebo takové právnické osoby, které nebyly založeny za účelem zisku se 

sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce.  

Těmito žadateli mohou být: 

- Územní samosprávy jako jsou kraje, obce, městské části či svazky obcí 

- Příspěvkové organizace 

- Školské právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, veřejné a státní vysoké 

školy 

- Zájmová sdružení právnických osob, občanské sdružení, apod. [17] 

4.1.2  Vymezení vhodných aktivit 

Níže jsou uvedeny vybrané vhodných aktivity mikroprojektů, předkládaných v rámci Fondu. 

Aktivity jsou členěny podle svého zaměření. 

Kultura  

- obnova a ochrana kulturního a historického dědictví 

- organizace společných kulturních akcí (festivaly, výstavy, umělecké dílny) 

- podpora činnosti zachovávající identitu a tradice místních komunit 

Spolupráce škol 

- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna žáků, studentů 
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Sport 

- podpora volnočasových a rekreačních aktivit 

Životní prostředí  

- péče o přírodu a krajinu 

- spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy 

- tvorba systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování 

Cestovní ruch  

- rozšíření, modernizace infrastruktury CR 

- zajištění celoroční dostupnosti území, rozvoj turistických atraktivit a tras 

- podpora a propagace tradičních a nových produktů CR 

Ostatní 

- zpracování analýz, studií, strategií a programů pro potřeby socioekonomického 

rozvoje příhraničního území 

- příprava plánů a dokumentace společných projektů 

- aktivity týkající se využití ICT při realizaci uvedených aktivit [17] 

4.1.3 Vymezení způsobilých výdajů 

Posuzování způsobilosti výdajů je upraveno nařízením orgánů Evropské unie, metodickou 

příručkou způsobilých výdajů a rozhodnutím Řídícího orgánu Programu. Způsobilé výdaje 

jsou vymezeny takto: 

- výdaje musí být přiměřené, nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

- musí být v souladu s evropskou, českou a polskou legislativou a s dokumentací 

Programu 

- musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady 

Obecně lze říci, že jsou způsobilé téměř všechny výdaje, pokud jsou dodržena stanovená 

pravidla. Výjimkou jsou však výdaje na správní spory, pokuty a penále, odpisy pohledávek a 

cla, kdy tyto výdaje nejsou nikdy způsobilými výdaji. [17] 
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4.1.4  Financování a finanční rámec Fondu mikroprojektů 

Výdaje při realizaci mikroprojektů neumožňují průběžné proplácení či zálohové 

platby. Žadatel musí již při předkládání žádosti garantovat zajištění plného financování 

mikroprojektu z vlastních zdrojů a to formou čestného prohlášení. Po ukončení mikroprojektu 

a předložení příslušných dokumentů, budou žadateli z prostředků Fondu zpětně proplaceny 

způsobilé výdaje, a to maximálně ve výši přiznané dotace. [17] 

 V níže uvedené tabulce 4.1 můžeme zjistit jaká částka je určena na celé období  Programu 

a dále pak částka určená pro samotný Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia-CZ. Dále je 

vymezen finanční rámec pro projekty financované v rámci Fondu mikroprojektů a jaké 

maximální procento může být poskytnuto z ERDF. [17] 

Tabulka 4.1 

 Základní aspekty Fondu mikroprojektů 

Zdroj: Brožura: Fond mikroprojektů 

Na sloupcovém grafu 4.1 je znázorněna celková alokace finančních prostředků pro Fond 

mikroprojektů pro jednotlivé euroregiony česko-polského příhraničí. Jedná se však pouze o 

českou část euroregionů.  

 

 

 

 

 

 Základní aspekt EUR 

Celková alokace z ERDF 43.891.869 

Alokace pro Euroregion Silesia-CZ 2.693.550 

Podíl FM na celém Programu 20 % 

Rozsah dotace 2.000 – 30.000 

Financování Max. 85 % z ERDF 

15 % z vlastních zdrojů žadatele 
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Graf 4.1 

Finanční prostředků české alokace na Fond  mikroprojektů 

 

Zdroj: Sekretariát Euroregionu Silesia - CZ 

4.2  Projekty z území Euroregionu Silesia - CZ 

 V rámci této kapitoly budou schválené projekty z území Euroregionu Silesia – CZ, 

tedy české části Euroregionu, rozděleny dle určitých hledisek a následně pak bude podrobněji 

rozebírána struktura jednotlivých skupin projektů. 

4.2.1  Realizované mikroprojekty podle okresů 

Od začátku programu bylo k 31. prosinci 2010 schváleno celkem 74 mikroprojektů. Jejich 

rozložení dle okresů, můžeme vidět na grafu 4.2. [40] Převažují zde mikroprojekty z území 

okresu Opava. Nejméně projektů bylo realizováno na území okresu Nový Jičín, to může být 

důsledkem větší vzdálenosti okresu od státní hranice a následně pak většími obtížemi při 

hledání vhodného přeshraničního partnera. Dalším důvodem také může být to, že okresu 

chybí zkušenosti z programu Phare CBC, do kterého byly v minulosti začleněny pouze 

příhraniční okresy. 
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Realizované 

Zdroj: Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia: Seznamy projekt

4.2.2  Rozdělení mikroprojekt
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Okres/Škola ZŠ 

Opava 80 
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Realizované mikroprojekty podle jednotlivých okresů

ídící výbor Euroregionu Silesia: Seznamy projektů, vlastní úprava

mikroprojektů podle typu žadatele 
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4.2.3 Rozdělení mikroprojekt
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4.2.4  Rozdělení mikroprojekt
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4.3  Konkrétní projekty 
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Název projektu: GENS UNA SUMUS 

Typ projektu: sportovní 

Žadatel: TJ Dolní Benešov, sdružení
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propagace města Dolní Benešov, kultura a zvyklosti jak na české tak polské straně státní 

hranice.  

Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol, dospělé a to nejen na rodiče 

šachistů, ale i zástupce měst Euroregionu Silesia a jiné významné osoby. [25] 

Popis projektu: 

 V rámci tohoto projektu proběhlo 10 společných šachových tréninků, z toho 5 v České 

republice a 5 v polské republice. O tyto tréninky byl velký zájem také zejména díky využití 

výpočetní techniky, projektoru a několika šachovnic zakoupených z finančních prostředků 

ERDF. [25] 

Dále bylo realizováno 6 společných akcí: 

- společenský ples na zahájení projektu, 

- šachový turnaj školních družstev. Na tuto akci byly osloveny všechny základní a 

střední školy v regionu 

- další akce se uskutečnila v Rydultowy v Polsku, kde byl odehrán turnaj v tzv. 

Fišerových hrách 

- dalšími akcemi byly tzv. „Prázdniny se šachy“, které se konaly jak na české, tak i na 

polské straně 

- poslední akce se konala v Rydultowy v Polsku, šlo o mezistátní šachový zápas 

družstev, který se konal na náměstí v Rydultowy. Na 16 šachovnicích zde proti sobě 

nastoupila družstva 16 českých a 16 polských hráčů. Zápas měl také velmi dobrou 

propagační funkci, neboť se odehrával v neděli v dopoledních hodinách, kdy se na 

náměstí pohybovalo velké množství lidí.  

V rámci tohoto projektu byl zakoupen projektor, digitální fotoaparát, 20 ks šachových 

souprav i s digitálními hodinkami. Bez tohoto vybavení by nebylo možné akce uspořádat 

v takové kvalitě a pro tak velký počet účastníků.  

Jde o příkladný projekt co do plnění indikátorů. Počet uspořádaných akcí a vylepšení 

informačního systému bylo splněno na 100%. Avšak za zmínku stojí, že počet zúčastněných 

organizací předčil očekávání, oproti plánu 10-ti organizací se jich zúčastnilo 35. Taktéž počet 

zúčastněných osob bal nadplán. [26] 
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Název projektu: Hlučínsko-Namyslówski GEJZÍR spolupráce 

Typ projektu: kulturní 

Žadatel: Kulturní centrum Hlučín, příspěvková a organizace 

Partner: obec Namysłów 

Výše dotace z ERDF: 27.470,30 EUR 

Termín: 1. září 2008 – 31. prosinec 2009 

Cíl projektu a cílové skupiny: 

 Cílem projektu bylo prohloubení společné spolupráce mezi Hlučínem a Namysłówem, 

realizace společných kulturních akcí, na kterých se budou podílet obyvatelé obou měst. 

Zábava bez hranic, vzájemné poznávání historie a tradic lidové kultury obou zemí. V rámci 

dokumentu byla vytvořena fotodokumentace, 100 ks česko-polských zpěvníků pro děti a 100 

ks DVD propagujících celý projekt.  

 Projekt je směřován na děti a mládež a jejich doprovodné osoby, delegace tvořené 

zástupci obou měst, dále pak kulturní spolky, kolektivy a účinkující v kulturních programech 

v obou městech a samozřejmě diváci. [27] 

Popis projektu: 

 Projekt byl realizován zrcadlově v obou partnerských městech, čímž byla 

prezentována kultura obou národů, za účasti široké veřejnosti. Celkem se v rámci projektu 

uskutečnily 4 společné akce. [28] 

- první akce GEJZÍR – Tvůrčí umělecká dílna v Namysłówě, společné vystoupení se 

uskutečnilo v rámci Dne dětí v Namysłówě a konalo se v tamním přírodním amfiteátru 

- dále navštívila delegace z Namysłówa Hlučín, podíl polského partnera se naplnil 

realizací vlastního programu na hlučínském náměstí. Součástí programu dne byly 

soutěže plné recesních úkolů nazvané „Zábava bez hranic“ 

-  třetí společnou akcí byl v  program GEJZÍR – Hlučín v Namysłówě. Česká delegace 

si v rámci Dožínkových slavností připravila svůj program. Součástí setkání byly opět 

soutěže „Zábava bez hranic“ 
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-  Poslední ze společných akcí byl GEJZÍR – Tvůrčí dílna v Hlučíně. 

Vyvrcholením setkání bylo společné vystoupení českého i polského souboru 

s připraveným programem, v rámci akce rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

v Hlučíně.  

 Tento projekt naplnil své indikátory téměř na 100 %. Jediným úskalím byl tzv. 

indikativní indikátor, tedy počet účastnících se osob. Tento počet byl nižší než předpoklad 

z důvodu nepřízně počasí. Avšak počasí není možné ovlivnit, a proto nelze pokládat tento 

indikátor za nesplněný úmyslně. [28] 

Název projektu: Člověk na cestách – informace na cestách 

Typ projektu: cestovní ruch 

Žadatel: Město Hradec nad Moravicí 

Partner: obec Baborów 

Výše dotace z ERDF: 26.268,16 EUR 

Termín: 1. prosinec 2008 – 31. říjen 2009 

Cíl projektu a cílové skupiny: 

 Cílem tohoto projektu byla zejména podpora rozvoje příjezdového cestovního ruchu 

v okolí Hradce nad Moravicí a posílení spolupráce partnerských měst. Město Hradec nad 

Moravicí se skládá z několika příměstských částí, kdy v každé z nich se nachází turistické 

zajímavosti. Realizací tohoto projektu byly tyto zajímavosti zmapovány a zveřejněny na 

venkovních informačních tabulích (celkem 21 ks), umístěných jak v Hradci nad Moravicí, tak 

i v příměstských částech. Texty na informačních tabulích byly zpracovány jak v českém, tak i 

polském jazyce. Záměrem je do oblasti přilákat co nejvíce turistů zejména z Polska.  

 Projekt je směřován na všechny obyvatele česko-polského příhraničí bez rozdílu věku, 

pohlaví či státní příslušnosti. Je nutno poznamenat, že informační tabule jsou dostupné i lidem 

se zdravotním postižením. [22] 

Popis projektu:  

 V rámci přípravné fáze projektu byl nejprve zpracován grafický návrh jednotlivých 

informačních tabulí. Zbudované informační tabule (celkem 21 ks) jsou určeny pro 
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návštěvníky města a příměstských částí, zvláště pak pro turisty z Polska. Každá z tabulí je 

očíslována. Na všech tabulích si každý může přečíst něco z historie dané zajímavosti. Tento 

text je pak doplněn dobovými fotografiemi. [22] 

 Naučná stezka byla slavnostně otevřena turistickým pochodem, kterého  se zúčastnilo 

několik zástupců města Hradec nad Moravicí a města Baborów. Otevření započalo na 

Městském úřadě v Hradci nad Moravicí, kde proběhla prezentace o tvorbě a obsahu 

vytvořených informačních tabulí. Pak následoval oběd v tzv. „Areálu dobré pohody“ 

v Žimrovicích (městské části) po němž pochod pokračoval k technické památce tzv. 

Weisshuhnův kanál a dále pak do zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. [23]  

Tento projekt byl splněn beze zbytku. Všechny vytčené indikátory (zhotovení 

informačních tabulí, počet zúčastněných osob) byly splněny na 100 %. [23] 

Název projektu: Cesta dějinami 

Typ projektu: školní 

Žadatel: Pro Gymnasium, sdružení 

Partner: obec Strumien 

Výše dotace z ERDF: 15.376,50 EUR 

Termín: 1. leden 2009 – 31. leden 2010 

Cíl projektu a cílové skupiny: 

 Cílem projektu bylo rozvíjení a prohlubování přátelských vztahů mezi studenty 

gymnázií v rámci projektu i mimo něj. Poznávání historie a kultury obou národů v období 2. 

Světové války. Dále pak podpora vzájemné tolerance a respekt k menšinám, prevence 

xenofobie a rasismu.  

 Cílovou skupinou není nikdo jiný než právě studenti a jejich učitelé. [20] 

Popis projektu: 

 V rámci projektu bylo uskutečněno celkem 6 společných akcí. O plánovaných 

aktivitách byli studenti a rodiče informováni prostřednictvím vyvěšených informačních letáků 
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v prostorách školy. Studenti byli postupně vyučujícími seznamováni s tématem 2. světové 

války. [21] 

Jednotlivé akce: 

- první společnou akcí byla exkurze do polského Krakowa, kde studenti prošli 

významná místa, spjatá s dějinami Židů a navštívili několik synagog a židovský 

hřbitov, v Muzeu Haliče shlédli expozici a poté besedovali s pamětníkem, který za 

války pomáhal ukrývat Židy. Studenti se také společně zúčastnili přednášky o 

židovské kultuře, svátcích, workshopu o extremismu a hebrejském písmu. 

- při druhé společné akci studenti navštívili koncentrační tábor Auschwitz/Birkenau 

v polské Osvětimi. 

- třetí akce v červnu 2009 započala prohlídkou židovské Prahy, poté pokračovala 

návštěvou Terezína, odtud se studenti přesunuli do Lidic, kde studenti shlédli 

dokument o vyhlazení obce  

- čtvrtá akce se uskutečnila ve Varšavě, první zastávkou byla návštěva Muzea 

Varšavského povstání – moderní, multimediální expozice, ukazující boj Poláků proti 

nacistickým okupantům. 

- pátá společná akce se uskutečnila na gymnáziu v Ostravě, chodby školy byly zaplněny 

studentskými projekty – fotografiemi, plakáty apod., na programu bylo pěvecké 

vystoupení sboru školy s židovskými písněmi a scénkami, taneční vystoupení 

slezského folklóru českých studentů, recitační pásmo o tragických osudech lidických 

dětí, v jedné z učeben mohli studenti sledovat multimediální studentské prezentace 

s tématikou 2. Světové války a holocaustu 

- závěrečné setkání se uskutečnilo na gymnáziu ve Stumeni, polští partneři si pro hosty 

připravili prezentace osudů tří osob – polského hrdiny z bitvy o Monte Cassino, ženy 

odvlečené do Gulagu  a osvětimského vězně.  

 Při realizaci tohoto projektu se podařilo naplnit všechny vytýčené cíle a splnit tak 

všechny stanovené indikátory v celém rozsahu. [21] 
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Název projektu: Mezinárodní  konference Community Policing 

Typ projektu: ochrana obyvatel 

Žadatel: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, organizační složka státu 

Partner: Vojvodské velitelství policie ve Wroclawi 

Výše dotace z ERDF: 3.732,86 EUR 

Termín: 1. květen 2009 – 31. prosinec 2009 

Cíl projektu a cílové skupiny: 

 Cílem projektu bylo přiblížit práci policie svým partnerům a naopak pochopit svého 

partnera. Dále pak poukázat na největší problémy při komunikaci mezi zástupci policie a 

jejich partnery. Smyslem byla výměna poznatků s polskými partnery. Výstupem projektu byly 

vydané dvojjazyčné odborné publikace a letáky a dále pak mezinárodní konference, v rámci 

níž proběhly školení, přednášky a představení organizace policie a jejich partnerů. [29] 

 Projekt je směřován především na policisty partnerských útvarů v rámci Krajského 

ředitelství Severomoravského kraje a Vojvodského velitelství policie ve Wroclawi, zástupce 

institucí v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, zástupce Policejního prezidia 

České republiky a Polské republiky, zástupce Ministerstev vnitra obou států, zástupce obcí a 

měst, ale také na občany zemí po obou stranách státní hranice. [29] 

Popis projektu: 

 Na začátku projektu byl zpracován harmonogram mezinárodní konference Community 

Policing. Na této konferenci vystoupili se svou prezentací 3 polští zástupci a 7 českých 

zástupců. 

 Konference se konala v říjnu 2009 na zámku Kravaře. [30] Přednášky se týkaly 

filosofie Community Policing (viz příloha č. 8) byly prezentovány ve dvou sálech nezávisle 

na sobě, účastníci si mohli dle svého uvážení sami vybrat, kterou z přednášek absolvují. 

Přednášky probíhaly jak v českém, tak i polském jazyce a byly překládány přítomnými 

tlumočníky. Ti byli zajištěni z řad pracovníků odboru mezinárodních vztahů Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 
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 Na konferenci byl vytvořen videozáznam, který byl následně zpracován na DVD 

nosiče (celkem 120 ks) a také byly zpracovány DVD s fotodokumentací (celkem 120 ks) a 

zaslány jednotlivým účastníkům mezinárodní konference.  

 Tento projekt se potýkal s problémem naplnění stanoveného počtu obyvatel. Tento 

indikátor však nelze ovlivnit. Počet vydaných materiálů byl splněn beze zbytku. [30]  

Název projektu: Zpevněné startovací plochy pro konání česko-polských soutěží 

v požárním sportu v obci Kozmice 

Typ projektu: investiční 

Žadatel: obec Kozmice 

Partneři: Dobrovolní hasiči obec Rudyszwałd a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sbor dobrovolných hasičů Kozmice 

Výše dotace z ERDF: 20.105, 44 EUR 

Termín: 1. prosinec 2008 – 30. červen 2009 

Cíl projektu a cílové skupiny: 

 Hlavním cílem byl rozvoj spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů, jehož 

předpokladem byla realizace drobného investičního projektu a to zpevnění startovacích ploch 

pro soutěže v požárním sportu a tréninky hasičů. V rámci projektu byla odstraněna rizika 

rozbahnění ploch v areálu hřiště, určených jak pro hasiče, tak i pro návštěvníky. Realizace 

projektu si kladla za cíl zkvalitnit průběh hasičských soutěží a přinést tak zvýšení zájmu o 

účast na akcích konaných na tomto hřišti ze strany českých i polských občanů.  

 Projekt je v první řadě zaměřen na členy sborů dobrovolných hasičů v Kozmicích a  

Rudyszwałdu. Následně je projekt také zaměřen na obyvatele těchto zmíněných obcí, 

respektive široká veřejnost. Tato skupina občanů byla přizvána na slavnostní otevření hřiště 

spojeného se sportovním odpolednem. [31] 

Popis projektu: 

 Pro realizaci tohoto investičního projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, 

která bude moci uskutečnit úpravy hřiště, vedoucí ke zpevnění ploch a odstranění rizika 

zabahnění. K zajištění publicity projektu byla zhotovena a na hřišti umístěna pamětní deska. 
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Dále byly vydány informační letáky (celkem 300 ks), ty byly k dispozici při slavnostním 

otevření. Také byly zhotoveny pozvánky, které byly distribuovány do domácností 

v Kozmicích a partnerům projektu. Další publicita byla zajištěna tiskovou zprávou v několika 

periodicích, na webových stránkách města.  

 V rámci projektu bylo provedeno zpevnění plochy a dvou přístupových chodníků 

s povrchem ze zámkové dlažby včetně odvodňovacích žlabů s kanalizační jímkou. Společným 

projektovým týmem bylo připraveno slavnostní otevření stavby. Na programu bylo slavnostní 

zahájení, odhalení pamětní desky, výstup mažoretek a cvičný požární útok. Akce zkvalitnila 

průběh česko-polských soutěží v požárním sportu a zlepšila přístupovou infrastrukturu do 

areálu hřiště.  

 U tohoto projektu počet zúčastněných organizací předčil očekávání a místo tří se 

účastnilo 5 organizací . Celková výměra zpevňované plochy souhlasí se stanoveným 

indikátorem. I počet vydaných materiálů splnil stanovený indikátor. [32] 

4.4 Shrnutí 

 V této kapitole jsem se zaměřila na několik následujících položek u konkrétních 

projektů. Jednalo se o zhodnocení projektů, co se týče jejich společné nebo samostatné 

realizace, také jsem okomentovala jejich přeshraniční dopad, dále jsem se zaměřila na 

propagaci daného projektu a také jsem se věnovala počtu zúčastněných osob. 

 Jelikož se jedná už o schválené a realizované projekty, je tedy logické, že splnily 

všechny náležitosti pro jejich přijetí. Jde tedy především o můj subjektivní názor a pohled na 

jednotlivé projekty. Snažila jsem se najít na každém projektu, co by se v jeho rámci dalo 

zlepšit. Tyto projekty jsou pro ilustraci doplněny o fotografie umístěné v příloze 9 – 14. 

GENS UNA SUMUS – Jsme jedna rodina 

 Jednalo se o společný projekt, tzn. že se na jeho přípravě a realizaci podíleli oba 

přeshraniční partneři a tento projekt toto kritérium beze zbytku splňuje. Jednotlivé akce byly 

pořádány jak českým tak i polským partnerem. Na tvorbě programu těchto akcí se podílela 

obě města společně a účastníci se do programu začlenili s nadšením, ať už jej pořádala jejich 

zem nebo ta sousední. 

 Tento projekt má bezesporu přeshraniční dopad. To dokazuje odstranění jazykových 

překážek v průběhu pořádaných turnajů a tréninků, dále také můžeme říci, že se rozšířilo 



49 
 

povědomí o šachu minimálně v nejužší příhraniční oblasti. Pořadatelé díky tomuto projektu 

zaznamenali zvýšený zájem o členství v šachových klubech i z druhé strany hranice. Další 

přeshraniční přínos vidím v možnosti a snaze navázat spolupráci polských trenérů s českými, 

na základě českého vítězství na mistrovství EU. Tímto by tak mohli polští hráči získat od 

českých cenné rady a být příštími mistry EU oni, což by bylo asi nejpříkladnějším výsledkem 

dobré přeshraniční spolupráce za pomoci finančních prostředků z ERDF. 

 Tento projekt je učebnicovým příkladem toho, jak má vypadat publicita projektu. Na 

každém z pořádaných šachových turnajů byly rozdávány upomínkové předměty, součástí 

výzdoby byla nezbytná loga Euroregionu Silvia a OPPS. Kladně také hodnotím mediální 

propagaci místní TV, která tak zvýšila povědomí občanů o využívání finančních prostředků 

z ERDF. Nejvyšší hodnotu propagace však přisuzuji turnaji uspořádaném na náměstí 

v polském Rydultowy, kdy tento šachový zápas sám o sobě nejlépe propagoval celý projekt. 

Náhodní kolemjdoucí měli možnost na vlastní oči vidět, kolik radosti a zábavy může přinést 

přeshraniční spolupráce podpořená prostředky z ERDF. 

 Primárně se projekt soustředí na zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit, což 

je velice pozitivní krok především v dnešní počítačové době. Tato skupina má tak možnost 

navázat nové kontakty, prohloubit své znalosti o hře, ale také posilovat své logické myšlení a 

využít tak svůj volný čas mnohem efektivněji než u počítačových her. Je pozoruhodné, jaký 

přínos může mít spolupráce na tak na pohled nudném sportu jakým se šachy mohou jevit. 

Hlučínsko-Namyslówski GEJZÍR spolupráce 

 Tento projekt je společný, oba partneři se podíleli na přípravě programu akce na 

opačné straně hranice. Došlo ale pouze k jedné společné přípravě. Program daného partnera 

byl v ostatních případech pouze kulturní vložkou v programu příhraničního partnera, kdy byl 

vymezen určitý čas pro scénky. 

 Velmi pozitivně vidím možnost propagovat kulturu a zvyky v rámci programu 

přeshraničního partnera. Účastníci také mohli poznat kulturu hostitelské země. Dalším 

přínosem také může být pro poznání sousedního státu návštěva Skanzenů na obou stranách 

hranice, kde návštěvníci viděli zvyky i z jiného regionu než je ten jejich přeshraniční. 

 Propagace projektu byla zajištěna jak místními médii a tiskem, tak i upomínkovými 

předměty rozdávanými na jednotlivých společných akcích. Prezentace byla zajištěna i 

samotným začleněním v rámci hostitelských programů (Dne dětí či Dožínkový slavností) a 
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viditelnými logy Euroregionu Silesia a OPPS na podiu. Věřím, že takováto propagace 

projektu osloví i někoho z široké veřejnosti, kdo bude také chtít realizovat podobný projekt a 

přispěje tak k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce. 

 Projektu se zúčastnilo na 3.000 osob. V tomto jsou však zahrnuti diváci, ale projektu 

se aktivně zúčastnilo asi na 100 lidí. Chápu, že z důvodu omezenosti rozpočtu či náročnosti 

plynoucí z rozsahu nelze aktivně zapojit všech 3.000 lidí. Já osobně bych však navrhla 

zapojení alespoň přihlížejících dětí do soutěže či workshopu v rámci tohoto projektu. Tato 

forma by navýšila náklady pracovní listy pro účely workshopu a vyhotovení více 

upomínkových předmětů jako cen. 

Člověk na cestách – informace na cestách 

Oceňuji spolupráci obou partnerských měst na tomto projektu. Jde o zrcadlový 

projekt, proto podoba informačních turistických tabulí musela být totožná. Na konkrétní 

podobě se partneři dohodli. Ze spolupráce vyplývá i překlad textů do jazyka příhraničního 

partnera, který on sám zajistil, a nebylo tedy nutné najímat překladatele. 

 Projekt měl podpořit rozvoj cestovního ruchu v obou partnerských městech a 

přilehlém okolí a věřím, že zhotovení tabulí tomu přispělo. Tento počin v první řadě ocení 

místní obyvatelé i turisté. Projekt podpoří i cestovní ruch mezi oběma městy, kdy i sami 

občané se budou zajímat o památky na druhé straně hranice. 

 Co se týče propagace projektu na internetových stránkách města, tak moje představa o 

prezentaci produktu, na který jsem pyšná by neměl mít podobu půlstránkového dokumentu ve 

Wordu. Čekala bych označení logy OPPS či jiných OP v rámci České republiky už v samotné 

podkategorii věnované realizovaným projektům z fondů EU. Dále bych se zmínila o tom, že 

turistický pochod jako zakončení projektu byl směřován jen zástupcům partnerských měst. 

Účast na tomto pochodu by určitě ocenili místní obyvatelé. 

 Konečného pochodu se zúčastnili již zmínění zástupci partnerských měst, kteří na 

realizaci projektu mají nemalý podíl. Já osobně bych však tento pochod pojala poněkud 

masověji samozřejmě s ohledem na omezenost finančních prostředků a pozvala bych i občany 

města a přilehlého okolí. Mým návrhem je zřídit u jednotlivých tabulí jakási stanoviště, u 

kterých by každý turista obdržel památné razítko, které by zároveň plnilo propagační funkci a 

tuto formu by jistě ocenili zejména ti nejmenší.  
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 Co se týče vzhledu tabulí, byla jsem velmi zklamaná. Mají tmavě zelenou barvu a 

vypadají spíše jako městské vývěsky a pro mě byly nevýrazné. Upřednostnila bych provedení 

ve stříbrné barvě. Dále texty jsou pouze v českém a polském jazyce, což turisty zúžuje na 

velmi úzké spektrum. Zámek Hradec nad Moravicí je jedním z nejkrásnějších v okolí a určitě 

se o něj a jeho okolí zajímají i turisté mluvící světovými jazyky jako je angličtina nebo 

němčina, ale bohužel ze zhotovených tabulí se o navštívené památce nic nedozvědí. Dále co 

bych vytkla je velmi malé logo Euroregionu, EU a Programu navíc umístěné v dolním rohu 

tabule. Musela jsem ho hledat, nebylo patrné na první pohled.  

Cesta dějinami 

 Oceňuji, že se obě školy shodly na stejném zaměření projektu a následně 

spolupracovaly na jeho přípravě a realizaci. Jednotlivé úkoly byly rovnoměrně rozděleny 

mezi oba partnery. Každý z partnerů zajišťoval hladký průběh akce, ale na sestavení 

harmonogramu spolupracovali partneři oba, došlo tak k harmonizaci požadavků jich obou.  

 Studenti se mohli prakticky seznámit s válečnou historií na druhé straně hranice a 

porovnat ji s tuzemskou. Oceňuji zpracování různých prací na toto téma, které napomohlo 

studentům lépe si toto téma uložit do paměti. Spolupráci škol bych ještě obohatila o společnou 

tvorbu větších projektů zpracované na základě poznatků z uskutečněných exkurzí a tyto práce 

by pak byly věnovány přeshraniční škole. Tyto by na příslušné škole prezentovaly samotnou 

přeshraniční spolupráci. Dle mého názoru jde o správnou cestu “učit se hrou“, protože 

studenti jsou si při komunikaci spolu navzájem blíže než s pedagogy a lépe tak mohou 

porozumět pojetí vytvářených projektů. Věřím, že tento projekt a především návštěva 

koncentračních táborů také přispěla k pochopení nesmyslnosti diskriminačního chování. 

 Propagace byla v souladu s požadavky. Avšak co se týče závěrečných setkání a 

prezentace poznatků nabytých na exkurzích, mohla být tato představení určena i širšímu 

publiku než byli žáci dané školy. Mám na mysli studenty stejných ročníků ze škol v blízkém 

okolí, aby i oni měli možnost poznat historii naší země prostřednictvím svých vrstevníků. 

 Počtu zúčastněných osob nelze nic vytknout, jen ocenit, že se jednotlivých exkurzí 

neúčastnila jedna skupina studentů, ale byla obměňována a tak se dostalo na každého 

studenta. Myslím, že nebyla potřeba, aby se každého výletu účastnil každý student, neboť 

spolužáci se rádi podělí o zajímavé zážitky a informace, tudíž snad nikdo nemohl být 

neinformován. 
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 Věřím, že tento projekt byl přínosný v oblasti potlačení antisemitských či jiných 

rasově motivovaných názorů, které bohužel v naší společnosti přetrvávají dodnes. 

Mezinárodní  konference Community Policing 

 Kladně hodnotím fakt, že i když se jedná o samostatně realizovaný projekt, zástupci 

Policie po obou stranách hranice spolupracovali na přípravě konference. 

 Konference napomohla k rozvoji komunikace mezi partnery. V rámci tohoto projektu 

mi však chybí komunikace s občanem a přenos zkušeností a poznatků získaných právě na této 

konferenci. Neboť právě občan má především poukázat na kriminalitu v okolí a napomoci tak 

k jejímu odstranění. Navrhovala bych uspořádání jakýchsi sezení zaměřených na prevenci 

jejichž hlavními účastníky by byli právě místní občané a přednášejícími by byli čeští a polští 

policisté, kteří by se podělili o své zkušenosti a  na praktických příkladech uvedli, jaký přínos 

může mít filosofie Community Policing. 

 Chválím, že z konference byla pořízena DVD, která byla jmenovitě zaslána každému 

účastníkovi. Propagaci projektu na internetových stránkách Policie ČR snad nelze nic 

vytknout. 

 Konference se zúčastnili zástupci Policie jak z české, tak i z polské strany hranice, což 

je pochopitelně na místě. Jak jsem zmínila již výše, projekt bych zaměřila i na občany, aby 

byl projekt komplexnější. Velký přínos bych viděla v zaměření především na děti a mládež 

pořádáním besed na základních a středních školách. 

Zpevnění startovací plochy pro konání česko-polských soutěží v požárním sportu v obci 

Kozmice 

 I přesto, že jde o samostatný projekt, jeho realizace se zúčastnil i přeshraniční partner. 

Oceňuji vzájemnou spolupráci na přípravě otevření upraveného hřiště a také na přípravě 

propagačních letáků. 

 Realizací projektu došlo k prohloubení a navázání nových přátelských vztahů mezi 

Sbory dobrovolných hasičů. Jistě byla podpořena i spolupráce na společných trénincích, 

neboť společné akce se určitě lépe pořádají s rovnocenným partnerem, než s tím, který je 

odkázán na pronajaté plochy jiných obcí, nebo je neustálým hostem na takovýchto akcích. 

Věřím, že takto zrekonstruované víceúčelové hřiště přispěje k rozvoji spolupráce i na jiných 

než sportovních setkáních. 
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 Propagace byla zajištěna prostřednictvím tisku a místní televize, ale také distribucí 

informačních letáčků s pozvánkou do domácností. Osobně bych navrhovala propagaci i 

v okolních obcích formou vyvěšených letáků. Co se týče oficiálních internetových stránek 

obce Kozmice, položka projektů realizovaných z fondů EU byla velmi nevýrazná a snadno 

přehlédnutelná, nicméně poté chválím umístění několika odkazů, pod kterými lze najít 

reportáže a fotografie ze slavnostního otevření areálu. 

 Dostatečnou účast nelze dost dobře zhodnotit, neboť nebyly zveřejněny informace 

alespoň o přibližném počtu osob přítomných na otevření hřiště. Jediné co lze říci na základě 

shlédnutých reportáží, že kapacita hřiště byla plně využita. Lze tedy předpokládat, že bylo 

osloveno dostatečné množství lidí. 

Podle mého názoru je realizace projektu přínosná nejen pro SDH, ale i pro samotnou 

obec Kozmice, která by sama nebyla schopná zafinancovat takovýto projekt. V současné době 

obec vybírá poplatky za užívání plochy a z těchto prostředků může pak dále zabezpečit 

provoz a údržbu víceúčelového hřiště a zajistit tak jeho funkčnost i do budoucna. 

 Při návštěvě na mě hřiště působilo udržovaně. Na zámkové dlažbě byl písek, který 

měl vyplnit spáry, které se zřejmě objevily po hasičských soutěžích. Spáry pravděpodobně 

vymyla voda. Proto soudím, že obec Kozmice o víceúčelové hřiště opravdu pečuje.  
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5  Závěr 

V rámci Evropského integračního procesu je zajisté nezbytné odstraňovat překážky 

spolupráce států v podobě státních hranic. Podpořit spolupráci obyvatel příhraničních oblastí a 

vymazat tak pomyslnou hraniční čáru i v jejich mysli a pomoci jim oprostit se od předsudků. 

V České republice mohla být tato forma spolupráce přes hranice realizována až v 90. 

letech 20. století. Poté co došlo k rozpadu Sovětského svazu a náš stát se stal svobodným a 

demokratickým. Od této doby u nás vzniklo celkem 13 přeshraničních struktur – euroregionů 

po celé délce státní hranice. Od přelomu tisíciletí se euroregiony postupně učily efektivně 

využívat a nakládat s finančními prostředky fondů Evropské unie. Jednalo se o nástroje od 

předvstupní pomoci Phare CBC, před INTERREG III po dnešní Operační programy 

přeshraniční spolupráce. Je tedy znatelné, že tato forma spolupráce prošla a ještě prochází 

vývojovým procesem, který ještě není u konce. 

Euroregiony se velmi výraznou měrou podílejí na rozvoji spolupráce s přeshraničními 

partnery v rámci jejich území. Díky neustálému zefektivňování této spolupráce dochází 

k lepšímu a rychlejšímu odstraňování regionálních disparit v příhraničních oblastech, které 

doplatily na svou geografickou polohu. To platí i v případě Euroregionu Silesia, který aktivně 

využívá peněžních prostředků EU a přispívá tak k vytváření lepších životních podmínek 

místních obyvatel. 

Euroregion Silesia svou metodickou pomocí napomáhá k tvorbě účelových a efektivních 

projektů. V letech 2008 – 2010 bylo Euroregionálním řídícím výborem schváleno na 74 

projektů v rámci Prioritní osy 3.3 Fond mikroprojektů. Jednalo se o projekty napříč spektrem 

všech podporovaných oblastí od školních, přes mikroprojekty zaměřené na cestovní ruch či 

životní prostředí, až po ty, směřované na prevenci rizik a ochranu obyvatel. 

Vybrané konkrétní projekty realizované na území Euroregionu podpořily vzájemnou 

spolupráci s polskými partnery, prohloubily a napomohly k navázání přátelských vztahů a 

odbourání jazykových překážek. Projekty byly natolik úspěšné a přínosné, proto je velmi 

pravděpodobné, že spolupráce mezi realizátory bude nadále rozvíjena a prohlubována. Což je 

dle mého názoru nejlepší ukázka využití a následného přínosů prostředků OPPS. 
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Seznam zkratek a symbolů 

AEBR   Association of European bordeur Regions  

Asociace evropských hraničních regionů 

ČR      Česká republika 

DVD      Digital Versatile Disc 

      Digitální optický datový nosič 

ERDF      European Regional Development Fund 

      Evropský fond regionálního rozvoje 

EŘV      Euroregionální řídící výbor 

ESÚS      Evropské seskupení územní spolupráce 

EU      European union 

      Evropská unie 

EUR      Měnový kód pro měnu Euro 

EUREGIO     Euroregion     

INTERREG III    Iniciativa Společenství 

KD      Kulturní dům 

KS      Kus 

MONIT 7+     Informační systém 

MSP      Malé a střední podniky 

NUTS  Nomenclature des Unites Territoriales Statistique 

  Nomenclature of Units for Territorial Statistics 

 Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP      Operační program 

OPPS      Operační program přeshraniční spolupráce 

OPPS ČR – PR  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 



61 
 

PHARE CBC  Program na podporu rozvoje příhraničních oblastí 
nečlenských zemí EU 

PR      Polská republika 

Silesia – CZ     Česká část Euroregionu Silesia 

TJ      Tělovýchovná jednota 

ZOO      Zoologická zahrada 
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PŘÍLOHY: 

Přílloha č. 1: Euroregiony v ČR podle data vzniku 

Název euroregionu Datum vniku Partnerský stát 

Nisa 21. 12. 1991 Polsko, Německo 

Labe 24. 6. 1992 Německo 

Krušnohoří 18. 12. 1992 Německo 

Egrensis 3. 2. 1993 Německo 

Šumava 20. 9. 1993 Německo, Rakousko 

Glacensis 5. 12. 1996 Polsko 

Praděd 2. 7. 1997 Polsko 

Těšínské Slezsko 22. 4. 1998 Polsko 

Silesia 20. 9. 1998 Polsko 

Pomoraví 23. 6. 1999 Rakousko, Slovensko 

Beskydy 9. 6. 2000 Slovensko, Polsko 

Bílé Karpaty 30. 7. 2000 Slovensko 

Silva Nortica 28. 5. 2002 Rakousko 

Zdroj: BRANDA, P. Euroregiony v České republice - komparativní analýza [online]. 2009, 

[cit. 2011-04-19]. Dostupný z WWW: <http://ces.vse.cz/wp-content/branda-final.pdf>. 

 

 

  



 

Příloha č. 2: Přehled Operační

Zdroj: ČVUT : Strukturální fondy

<http://www.cvut.cz/informace

  

Operačních programů v ČR v programovacím období 2007 

Strukturální fondy EU [online]. 2010, [cit. 2011-03-25]. Dostupn

http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-granty/sf-eu>.  
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25]. Dostupné z WWW: 
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Příloha č. 3: Mapa území podporovaného v rámci OPPS ČR – PR v období 2007 - 2013 

  

Zdroj: SMĚRNICE PRO ŽADATELE, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, Oblast 

podpory 3.3 Operačního programu přeshraninčí spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007-2013 [online]. Verze 2 platná od 1.6.2010, [cit. 2011-03-14]. Dostupný z 

WWW: <http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil3-

dokumentace-FMP>. 

  



 

Příloha č. 4: Prioritní osy a oblasti podpory

Zdroj: PROGRAMOVÝ DOKUMENT, 

republika - Polská republika 2007

Dostupný z WWW: <http://www.cz

Příloha č. 5: Územní vymezení Fondu mikroprojekt

 NUTS 

III/Kraj/Vojvodství

Česká republika Moravskoslezský kraj

Polská republika vojvodství Opolskie

vojvodství 

Zdroj: SMĚRNICE PRO ŽADATELE, 

podpory 3.3 Operačního programu p

republika 2007-2013 [online]. Verze 2 platná od 1.

WWW: <http://www.euroregion

dokumentace-FMP>. 

Prioritní osa I. 
Posilování 

dostupnosti, ochrana 
životního prostředí a 

prevence rizik

1.1 Posilování dostupnosti

1.2 Ochrana ŽP

1.3 Prevence rizik

Prioritní osa II.

podnikatelského prost

oritní osy a oblasti podpory OPPS ČR - PR 

PROGRAMOVÝ DOKUMENT, Operační program přeshraniční spolupráce 

Polská republika 2007-2013 [online]. Verze 2 z 15. 3. 2010, [cit. 2011

http://www.cz-pl.eu/programovy-dokument.html>. 

5: Územní vymezení Fondu mikroprojektů  

NUTS 

III/Kraj/Vojvodství 

LAU I/Okres/Powiat 

Moravskoslezský kraj Opava 

Nový Jičín 

Ostrava 

vojvodství Opolskie Głubczycki 

vojvodství Śląskie Raciborski 

Rybnicki 

Wodzisławski 

 

RNICE PRO ŽADATELE, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, Oblast 

ního programu přeshraninčí spolupráce Česká republika 

]. Verze 2 platná od 1. 6. 2010, [cit. 2011-03

WWW: <http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy

Prioritní osa II.
Podpora rozvoje 

podnikatelského prostředí a 
cestovního ruchu

2.1 Rozvoj 
podnikatelského 

prostředí

2.2 Podpora rozvoje 
cestovního ruchu

2.3 Podpora 
spolupráce v oblasti 

vzdělávání

Prioritní osa III.
Podpora spolupráce 

místních společenství

3.1 Územní spolupráce 
veřejných institucí

3.2 Podpora 
společenských, kulturních a 

volnočasových aktivit

3.3 Fond mikroprojektů
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ční spolupráce Česká 

2010, [cit. 2011-03-12]. 

 Město 

 

 

Rybnik 

Zory 

 v Euroregionu Silesia, Oblast 

eská republika - Polská 

03-14]. Dostupný z 

silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil3-

Prioritní osa IV. 
Technická pomoc

Technická pomoc
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Příloha č. 6: Graficky znázorněné územní vymezení Fondu mikroprojektů  

 

Zdroj: NOVOTNÁ GALUSZKOVÁ, J. KARDACZYŃSKA, D. Brožura: Fond 

mikroprojektů. Opava, 2008. 52 s. 
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Příloha č. 7: Mapa Euroregionů v ČR 

 

Zdroj: Europa.eu, Evropská komise: Evropská unie v České republice, Euroregiony [online]. 

2007, [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/euroregions/index_cs.htm>. 

Příloha č. 8: Fotodokumentace mikroprojektu GENS UNA SUMUS – Jsme jedna rodina 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SEKRETARIÁT EUROREGIONU SILESIA - CZ: Gens una sumus - Jsme jedna 

rodina. Závěrečná zpráva za mikroprojekt. Dolní Benešov, 2009. 
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Příloha č. 9: Fotodokumentace mikroprojektu Hlučínsko Namyslówski GEJZÍR 

spolupráce 
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Zdroj: SEKRETARIÁT EUROREGIONU SILESIA - CZ: Hlučínsko - Namyslowski GEJZÍR 

spolupráce. Závěrečná zpráva za mikroprojekt. Hlučín, 2009.  
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Příloha č. 10: Fotodokumentace mikroprojektu Člověk na cestách 

 

 

 ̈

 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace  
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Příloha č. 11: Fotodokumentace mikroprojektu Cesta dějinami 

 

 

Zdroj: SEKRETARIÁT EUROREGIONU SILESIA - CZ: Cesta dějinami. Závěrečná zpráva 

za mikroprojekt. Ostrava,  2010. 
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Příloha č.12: Comunity Policing 

Při aplikaci filosofie Community Policing  se jedná o prevenci kriminality, spolupráce 

Policie ČR se zainteresovanými orgány a veřejností při zajišťování bezpečnosti, profesionální 

a zároveň k veřejnosti vstřícný výkon policejní práce, který se opírá o ochotu veřejnosti 

podílet se na věcech veřejných. Za veřejný pořádek není odpovědna jen policie, ale také 

občané, kteří díky tomuto novému přístupu policie ČR přijímají odpovědnost za kvalitu života 

v místě bydliště. Mizí lhostejnost občanů k věcem veřejným. Policie také vede své partnery 

k řešení a prevenci trestné činnosti. Dále také Policie pravidelně informuje veřejnost o 

bezpečnostní situaci. 

Zdroj: Community policing: Co je to Community policing? [online]. 2010, [cit.2011-04-12]. 

Dostupný z WWW: <http://www.policie.cz/clanek/co-je-to-community-policing.aspx>. 

Příloha č. 13: Fotodokumentace mikroprojektu Community Policing 
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Zdroj: SEKRETARIÁT EUROREGIONU SILESIA - CZ: Mezinárodní konference 

Community Policing. Závěrečná zpráva za mikroprojekt. Ostrava, 2009. 

Příloha č. 14: Fotodokumentace mikroprojektu Zpevěněné startovací plochy pro konání 

česko –polských soutěží v požárním sportu v obci Kozmice 
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Zdroj: vlastní fotodokumentace 


