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1. Príprava programoveho období 2014 - 2020
V současnosti probíhá příprava nového programového období 2014 – 2020. Koncem června
2013 má být završena druhá fáze příprav, kdy jednotlivé řídící orgány mají předložit
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR mimo jiné i dopracované návrhy operačních programů
obsahujících nejen konstrukci oblastí podpory, ale také finanční plány alokací mezi prioritami
a návrh implementační struktury.
Samotné programy mají být vládě předloženy ke schválení ze strany řídících orgánů a to v
listopadu 2013. Mezi programy, které nejsou přímo řízeny orgány České republiky, ale jsou jimi
na území ČR koordinovány, patří i program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2014 - 2020.
Tento program je řídícím orgánem (národním orgánem) postupně rozpracováván v souladu
s příslušnými nařízeními EU a metodickými dokumenty MMR, zejména Metodickým pokynem
pro přípravu programových dokumentů v programovém období 2014 - 2020.
V celkové navrhované struktuře politiky soudržnosti na období 2014 - 2020 dochází k posílení
významu přeshraniční spolupráce. Efektivní podpora spolupráce v budoucnu závisí mj. na
úzkém navázání tematických cílů na Strategii EU2020.
V nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro strukturální fondy,
resp. nařízení o specifických ustanoveních týkajících se ERDF, jsou definovány tematické cíle pro
tzv. tematickou koncentraci prostředků ze strukturálních fondů, na které budou muset být
opatření kohezní politiky soustředěna, a rovněž investiční priority, tedy blíže specifikované
oblasti, na které bude možné v rámci jednotlivých tematických cílů čerpat prostředky ze
strukturálních fondů.
Výchozí rovinu tvoří celkem 11 tematických oblastí, jež byly v rámci tvorby analýzy sítí využity.
Přehled tematický oblastí uvádí tabulka níže.
Tabulka č. 1: Tematické oblasti
Tematické oblasti analýzy sítí a potenciálu
1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
2. zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
3. zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
4. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
5. podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
6. ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách
8. podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
10. investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
11. posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
Smyslem programů přeshraniční spolupráce je pomoci překonat periferní postavení hraničních
regionů a z něj vyplývajících problémů tím, že bude iniciována a podporována přeshraniční
spolupráce ve všech oblastech lidského života (integrace příhraničních území). Podporována je

jak spolupráce, jejíž cílem je společné odstraňování problémů (negativní), tak spolupráce
podporující integraci v různých oblastech (pozitivní spolupráce). Přeshraniční spolupráce se
odehrává v oblastech jako jsou:
 podpora cestovního ruchu (velmi důležitý hospodářský sektor
hlavně v příhraničních horských oblastech)

není zohledněno
v tematických cílech

 životní prostředí

zohledněno v cíli 6

 vzdělávaní na všech úrovních (od MŠ škol po univerzity)

zohledněno v cíli 10

 sociokulturní spolupráce podporována především skrze
decentralizovaný Fond malých projektů vč. spolupráce
místních samospráv

zohledněno v cíli 11

 krizové řízení, záchranné služby, bezpečnost

zohledněno v cíli 5

 silniční, železniční doprava (infrastrukturní pohled) a veřejná
doprava (integrace dopravních systémů)

částečně zohledněno v cíli 7

 systémy pro výměnu informací přes hranice

potřeba bližší specifikace
v cíli 2

Pro hraniční regiony je zásadní, aby byl co možná nejvíce zachován široký rozsah
podporovaných aktivit, který bude odpovídat širokému spektru oblastí přeshraniční spolupráce.

2. Cíl analyzy sítí
Předmětem projektu byla tvorba analýzy sítí a potenciálů pro území Jihomoravského kraje.
První částí je analýza sítí, v rámci které byl proveden průzkum a identifikace existujících sítí, a to
u projektů schválených a realizovaných. Sítě jsou zpracovány a vyhodnoceny v jednotné
struktuře.
Tento podklad slouží jako základ pro potvrzení regionálních rozvojových cílů přeshraniční
spolupráce v novém programovém období podpořené klíčovými projekty v JMK a TTSK.
Území OPPS SR-ČR 2007 - 13 je vymezené šesti příhraničními kraji (NUTS III), a to:







Jihomoravským krajem
Zlínským krajem
Moravskoslezským krajem
Trnavským samosprávným krajem
Trenčínským samosprávným krajem
Žilinským samosprávným krajem

Zájmovým územím pro analýzu sítí je území správního obvodu Jihomoravského a Trnavského
kraje. Mapa níže znázorňuje cílovou oblast.

Mapa: Zájmové území pro analýzu sítí

V první fázi byla zpracována databáze sítí. Do databáze byly zařazeny subjekty, které byly
žadateli o podporu v rámci OPPS SR-ČR 2007-13. Primárně byla zaměřena pozornost na
subjekty, jejichž projektům byla přidělena podpora. Klíčovým parametrem byla pozice subjektu
se sídlem na území Jihomoravského kraje a jeho role vedoucího partnera. Druhou podmínkou
bylo, aby hlavní přeshraniční partner na slovenské straně měl sídlo nebo převážnou část svých
aktivit soustředil na území TTSK.
Pro účely tvorby databáze byla stanovena jednotná podoba formuláře, který byl následně
zpracován pro každý subjekt. Zdrojem dat byly seznamy schválených projektů včetně Fondu
mikroprojektů. Formulář obsahuje kontaktní údaje o vedoucím partnerovi a hlavním
přeshraničním partnerovi, a informaci o realizovaném projektu a jeho zatřídění dle tematických
oblastí (s případným uvedením synergického působení projektu na další tematické oblasti)
a uvedením intenzity spolupráce (typ sítě).
U subjektů zahrnutých do databáze sítí byla z dostupných zdrojů, kategorizována intenzita
spolupráce. Určujícím faktorem byla délka spolupráce a počty společných aktivit (projektů)
v rámci sítě. Sítě byly rozděleny do tří kategorií:




síť typu I = realizovaný jeden společný projekt anebo délka spolupráce v trvání do 3 let
síť typu II = dva realizované projekty anebo délka spolupráce v trvání do 5 let
síť typu III = společně realizovány min. 3 projekty anebo délka spolupráce v trvání 5 a více
let

Tabulka č. 2: Vzor formuláře
Číslo formuláře:
Hlavní partner projektu (VP)
Název subjektu
IČ
Statutární zástupce

Kontaktní osoba
E-mail
Právní subjektivita
Kraj
Mikroregion
Jihomoravský
Partner (HCP/PP)
Název subjektu
IČ
Statutární zástupce
Kontaktní osoba
E-mail
Právní subjektivita
Kraj
Mikroregion
Trnavský
Další informace
Název projektu
Tematická oblast spolupráce
Typ sítě
Výše financování
Další partneři projektu (počet)
Doba trvání projektu
(v měsících)

Obec

Obec

Sestavená databáze následně sloužila jako podklad pro tvorbu kartogramů.

3. Databaze sítí
V rámci přeshraniční spolupráce bylo v tomto období podpořeno 25 velkých projektů a 31
projektů v rámci Fondu mikroprojektů. Tyto počty se vztahují k projektům, v nichž v pozici
vedoucího partnera vystupoval subjekt, jež má sídlo na území Jihomoravského kraje a zároveň
alespoň jednoho přeshraničního partnera se sídlem, nebo orientací aktivit na území Trnavského
kraje. Formuláře jsou řazeny dle tematických oblastí programového období 2014 – 2020.
Níže uvedená tabulka uvádí seznam subjektů zařazených do databáze dle tematických os
s označením čísla formuláře (interní evidence). Písmena MK před číslem značí, že daný subjekt
realizoval projekt v rámci Fondu mikroprojektů, v ostatních případech jde o velké projekty.
Tabulka č. 3: Seznam subjektů zařazených do databáze
Číslo
formuláře

Název subjektu
TO 1
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
TO 2
Obec Nová Lhota
TO 3
Okresní agrární komora Hodonín
TO 6
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
TO 7
Jihomoravský kraj
Město Strážnice
TO 10
Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
Obchodní akademie Břeclav
Obec Násedlovice
TO 11
Jezdecký klub Kvatro-ekostatek Velká n. Veličkou
Gymnázium, Velké Pavlovice, p. o.
Město Židlochovice
Obec Ratíškovice
Obec Vlkoš
Mikroregion Nový dvůr
Obchodní akademie Břeclav
Město Mikulov
MAS Dolní Morava, o.s.
Český zahrádkářský svaz zákl. organizace Ratíškovice
Malovaný kraj
Město Velké Pavlovice
Obec Bořetice
Baťův kanál, o.p.s.

15, 21
22
18
20
5, 6
19
12
14
16
MK1
MK2
MK3
MK4, 11
MK5
MK6
MK7
MK8
MK9
MK10
MK11
MK12, 2
MK13
MK14

Město Hodonín
Integrovaná střední škola, Sokolnice
Šachový klub GARDE Lipovec, o.s.
Baťův kanál, o.p.s.
Aktivní Horňácko, o.s.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město
Obec Rohatec
Kyjovské Slovácko v pohybu
Město Ždánice
ZŠ a MŠ Ratíškovice
Obec Dambořice
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Národní vinařské centrum, o.p.s.
KORDIS JMK, spol. s r.o.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko
Obec Telnice
Město Rousínov
Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
Naše Slovácko o.s.
Okresní hospodářská komora Hodonín
Dům kultury Hodonín
Region Podluží
Městské muzeum a galerie Břeclav
Město Mikulov
Jihomoravský kraj
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Fakultní nemocnice Brno - Bohunice

MK15
MK16
MK17
MK18
MK19
MK20, MK21, 25
MK22
MK23
MK24
MK25
MK26
MK27
MK28
MK29
MK30
MK31
1
3
7
8
9
13
17
4
10
23
24

