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ZÁPIS
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Přítomni:

prezenční listina

Omluveni:

prezenční listina

Schůzi zahájila předsedkyně podvýboru D. Váhalová v 11.30 hod. Konstatovala, že
pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici. Poslankyně
a poslanci jej poté beze změn schválili /hlasování 6-0-0/.
Pořad schůze:
1.
2.

Informace o dosavadní realizaci projektů přeshraniční spolupráce v programovacím
období 2007 – 2013 v rámci České republiky
Informace o dosavadní realizaci projektů přeshraniční spolupráce v programovacím
období 2007 – 2013 v Moravskoslezském kraji

K bodu č. 1
Souhrnnou informaci o dosavadní realizaci projektů přeshraniční spolupráce
v současném programovacím období v rámci celé ČR přednesl Ing. David Machač z odboru
evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Sdělil, že cíl Evropská územní
spolupráce (Cíl 3) je v ČR naplňován prostřednictvím pěti operačních programů přeshraniční
spolupráce a celková finanční alokace pro tento cíl v ČR činí 389,05 mil. EUR, což
představuje zhruba 1,5 % z celkové alokace strukturálních fondů pro ČR. Z pěti jmenovaných
programů se dva vztahují ke spolupráci s Německem, ostatní pokrývají spolupráci s Polskem,
Rakouskem a Slovenskem. Program ČR – Polsko je největší a zároveň jediný, kde ČR plní
roli řídícího orgánu. Ing. Machač konstatoval, že ani u jednoho programu nenastane pro
letošní rok situace, že by nebylo splněno pravidlo N+3, nedojde tedy k propadnutí finančních
prostředků. Ve vztahu k následujícímu programovacímu období dále sdělil, že bude
zachováno pět programů přeshraniční spolupráce a v programu ČR – Polsko budeme nadále
zaujímat roli řídícího orgánu. Nejvýznamnější změnou oproti současnému programovému
období bude zúžení podporovaných aktivit. Zároveň by mělo dojít k posílení finanční alokace
o 20 – 30 % oproti současné situaci.
Př. D. Váhalová poděkovala za poskytnuté informace i za písemný materiál. Dále se
dotázala, zda by bylo možno dostat informace o budoucím vývoji ROPů v následujícím
programovacím období.
Ing. D. Machač vysvětlil, že on může podvýboru poskytnout informace pouze z oblasti
přeshraniční spolupráce, nikoli však z dalších oblastí strukturálních fondů. Dále informoval,
že v programu česko-polské spolupráce nastal aktuálně problém s vyplácením finančních
prostředků, neboť Komise nezareagovala na zaslanou certifikaci a neposkytla ČR potřebné
finanční prostředky, aniž by k tomu udala nějaký objektivní důvod. Proto požádal poslance,
zda by se v případě, že by se jim naskytla vhodná příležitost, mohli rovněž dotázat
příslušných představitelů na evropské úrovni.
Př. D. Váhalová potvrdila, že o tomto podnětu bude informovat předsedu výboru pro
evropské záležitosti, který se v blízké budoucnosti setká s českými poslanci Evropského
parlamentu.
Posl. J. Šenfeld se dále zajímal o to, zda spolupráce ČR – Sasko je zatížena nějakými
problémy.
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Ing. D. Machač upřesnil, že problémy se v tomto programu vyskytly na počátku a byly
způsobeny potřebou dostát složitějšímu schvalovacímu postupu na sasské straně. V současné
době ale již byly tyto potíže odstraněny.
K bodu č. 2
V rámci tohoto bodu př. D. Váhalová představila členům podvýboru prezentaci
projektů přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje z písemného materiálu
zpracovaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Na závěr svého vystoupení doporučila členům podvýboru, aby příští zasedání
podvýboru byla obdobně věnována vždy některému z krajů.

Schůze skončila ve 12.00 hod.
/zapsala Lenka Mozgová/

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel podvýboru

Dana Váhalová v. r.
předsedkyně podvýboru

