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 Úvodní poznámka 

Žádost o podporu z Fondu malých projektů (dále FMP) v Programu INTERREG Bavorsko – Česko  

2021–2027 se podává v monitorovacím systému Jems zde: https://jems.by-cz.bayern.de. FMP se podává 

v rámci příslušné výzvy pro správu FMP. Žádost zahrnuje malé projekty (dále MP) a správu FMP, 

tj. administraci FMP. Malé projekty (celkové náklady do max. 30 000 eur v Prioritách 3 a 5 a do 

max. 50 000 eur v Prioritě 4) jsou realizovány v rámci FMP na základě principu vedoucího partnera. Pro 

tyto malé projekty k tomu platí zjednodušené postupy v podávání žádostí a ve vyúčtování (viz "Pravidla 

pro způsobilost výdajů pro projekty z Fondu malých projektů"). 

 

Pro FMP v zásadě platí Společná pravidla pro způsobilost výdajů Programu. Kromě toho platí pravidla 

popsaná v tomto dokumentu. 

  

https://jems.by-cz.bayern.de/
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 Obecná ustanovení 

2.1 Příslušná legislativa a ustanovení pro dotaci 

1. Platí příslušná legislativa a ustanovení pro dotaci tak, jak jsou popsány ve Společných pravidlech 

pro způsobilost výdajů. 

2. FMP je realizován dle čl. 25 nař. (EU) 2021/1059. 

2.2 Časová způsobilost FMP 

1. Realizace FMP je možná v období 2023 až 2028. 

2. Realizace FMP musí být uzavřena nejpozději k 31.12.2028. 

2.3 Místní způsobilost FMP 

1. FMP pokrývá programové území nebo jeho části. Územní rozsah každého FMP musí být uveden 

v žádosti. 

2. Aktivity FMP probíhají v rámci programového území. 

2.4 Priority 

1. FMP lze žádat v následujících prioritách: 

a. Priorita 3 – Vzdělávání 

b. Priorita 4 – Kultura a udržitelný cestovní ruch 

c. Priorita 5 – Lepší správa spolupráce 

i. Specifický cíl ii: Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce 

a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit 

právní a jiné překážky v příhraničních regionech 

ii. Specifický cíl iii: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí "people-to-people" 

2. Při podání žádosti musí Správce FMP naplánovat minimálně 50 % celkových prostředků EFRR, které 

požaduje pro FMP, na Prioritu 5, specifický cíl iii (projekty people-to-people).1 

  

                                                      
1 Příklad: Správce FMP žádá o 2 FMP, jeden v Prioritě 4 a jeden v Prioritě 5. Celkem požaduje Správce FMP prostředky FMP ve výši 

3 mil eur. EFRR. V tomto případě musí žádat o 1,5 mil. eur EFRR (včetně příslušných administrativních nákladů pro Správce FMP) 

v rámci žádosti FMP pro Prioritu 5, specifický cíl iii. 
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2.5 Finanční prostředky 

1. Celkem je pro naplánování FMP k dispozici 12 milionů eur z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 

2021–2027. 

2. Finanční prostředky jsou rozděleny do 2 tranší: 

a. Tranše 1: max. 9 milionů eur pro FMP všech Správců FMP ve všech prioritách, 

b. Tranše 2: navýšení o max. 3 miliony eur, pokud jsou splněna kritéria k navýšení (viz Oddíl 3). 

 Prostředky EFRR V % rozpočtu 

FMP  

Rozpočet pro 

malé projekty 

Rozpočet pro správu 

FMP 

Prostředky EFRR FMP 12 000 000,00 €  9 600 000,00 € 2 400 000,00 € 

Tranše 1 9 000 000,00 € 75,0 % 7 200 000,00 € 1 800 000,00 € 

Tranše 2 3 000 000,00 € 25,0 % 2 400 000,00 € 600 000,00 € 

 

2.6 Správa FMP 

1. V souladu s čl. 25 větou 2 nař. (EU) 2021/1059 realizuje správu FMP příjemce. 

2. Oprávněnými žadateli jsou: přeshraniční právnické subjekty, ESÚS nebo subjekt, jenž má právní 

subjektivu a má prokazatelné zkušenosti s řízením přeshraničních projektů v dotačním území.  

3. Dle čl. 25 věty 5 nař. (EU) 2021/1059 mohou výdaje na správu FMP činit maximálně 20 % celkových 

způsobilých nákladů FMP realizovaných Správcem FMP. 

4. Pokud budou prostředky zcela vyčerpány (viz Oddíl 2.5), bude rozpočet na správu FMP činit 

maximálně 2,4 milionu eur. 
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 Navýšení FMP 

1. Žádost o navýšení FMP podává odpovědný Správce FMP prostřednictvím žádosti o navýšení.  

2. Žádost o navýšení musí být předložena jako žádost o změnu s navýšením finančních prostředků.  

3. O navýšení lze zažádat, jakmile jsou splněna všechna kritéria pro navýšení (kritérium žadatel, kvalita 

a stav naplánování). 

4. Na žádost o změnu pro navýšení prostředků FMP se nevztahují zásady nepředvídatelnosti 

a nevyhnutelnosti.  

3.1 Kritérium žadatel – na úrovni Správce FMP 

1. Kritérium slouží k tomu, aby se zjistilo, zda Správce FMP obdržel žádosti od co možná největšího 

počtu různých žadatelů. 

2. Kritérium se skládá ze dvou dílčích kritérií: 

a. Podíl nových partnerů projektu musí činit nejméně 20 %. 

b. Počet schválených žádostí od stejných žadatelů nesmí překročit 50 %. 

3. Noví partneři projektu jsou ti, kteří v dotačním období 2014–2020 neobdrželi, resp. v dotačním 

období 2021–2027 ještě neobdrželi dotaci (tj. nebyli hlavním žadatelem, resp. Vedoucím partnerem). 

4. Stejný žadatel je Vedoucí partner projektu, který již získal dotaci v dotačním období 2021–2027. 

3.2 Kritérium kvalita – na úrovni priority 

1. Kritérium kvality se vztahuje na FMP jednoho Správce FMP v jedné ze tří možných priorit. 

2. Kritérium slouží k zajištění kvality malých projektů. 

3. Kritérium se vypočítá jako podíl počtu žádostí, které orgány Programu vetovaly, a počtu všech 

žádostí podaných v rámci Fondu malých projektů příslušné priority. Podíl vetovaných žádostí 

může činit max. 20 %. 

4. Veto orgánů Programu se vztahuje na Kontrolu souladu s pogramem a Kontrolu hospodárnosti, 

které provádí Řídicí orgán, Národní orgán a Společný sekretariát na úrovni malých projektů. 

3.3 Kritérium stav naplánování – na úrovni priority 

1. Kritérium stav naplánování se vztahuje na FMP jednoho Správce FMP v jedné ze tří možných priorit. 

2. Kritérium stanoví poměr prostředků EFRR naplánovaných pro malé projekty příslušného FMP 

ku celkovým naplánovaným prostředkům EFRR FMP. Stav naplánování musí činit minimálně 

85 %. 
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