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EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

Evropská územní spolupráce je cílem politiky soudržnosti, který má řešit přeshraniční
problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Činnosti v oblasti spolupráce
jsou podporovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím tří
klíčových prvků: přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a meziregionální
spolupráci.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 178 Smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení (EU) č. 1299/2013 ze dne
17. prosince 2013.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Evropská územní spolupráce (EÚS) je součástí politiky soudržnosti od roku 1990.
V programovém období 2014–2020 bylo poprvé v dějinách evropské politiky
soudržnosti přijato zvláštní nařízení, které pokrývá evropské činnosti v oblasti územní
spolupráce za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Tato praxe
pokračovala i v období 2021–2027.
EÚS je cílem politiky soudržnosti vytvořeným tak, aby řešil problémy, které překračují
státní hranice a vyžadují jednotné řešení, a aby společně rozvíjel potenciál různých
území.
Částka vyčleněná na EÚS v rozpočtovém období 2014–2020 činí 9,4 miliard EUR.
Prostředky jsou rozděleny následujícím způsobem:
1. 74,05 % na přeshraniční spolupráci. Cílem těchto programů je propojit regiony

nebo místní orgány, které mají společnou (pozemní nebo námořní) hranici,
s cílem rozvíjet pohraniční oblasti, využít jejich netknutý potenciál růstu
a společně řešit označené sdílené problémy. K těmto společným problémům
patří například následující: špatná dostupnost informačních a komunikačních
technologií; nedostačující dopravní infrastruktura; ochabující místní průmysl;
nevhodné podnikatelské prostředí; absence sítí mezi místními a regionálními
správami; nízká úroveň v oblasti výzkumu a inovací a zavádění informačních
a komunikačních technologií; znečištění životního prostředí; předcházení rizikům;
negativní přístup k občanům sousedních zemí atd.;

2. 20,36 % na nadnárodní spolupráci. Tyto programy pokrývají rozsáhlejší
nadnárodní území a jejich cílem je posílit spolupráci pomocí činností, které
podporují integrovaný územní rozvoj mezi vnitrostátními, regionálními a místními
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subjekty v rozsáhlých evropských zeměpisných oblastech. Zahrnují rovněž
námořní přeshraniční spolupráci, která nespadá do programů přeshraniční
spolupráce;

3. 5,59 % na meziregionální spolupráci. Cílem těchto programů je zlepšit efektivitu
politiky soudržnosti pomocí činností, které podporují výměnu zkušeností mezi
regiony v oblastech, jako je navrhování a provádění programů, udržitelný rozvoj
měst a analýza vývojových trendů na území Unie. K výměně zkušeností může
patřit podpora oboustranně prospěšné spolupráce mezi klastry věnujícími se
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci a výzkumnými institucemi.

ZEMĚPISNÉ POKRYTÍ

Ze složky pro přeshraniční spolupráci mohou být v zásadě podpořeny veškeré vnitřní
a vnější pozemní hranice EU a námořní hranice (regiony, které jsou od sebe vzdáleny
nejvýše 150 kilometrů, nebo u nejvzdálenějších regionů více než 150 km). Oblasti, na
něž se vztahuje nadnárodní spolupráce, stanoví Evropská komise; přihlédne přitom
ke strategiím pro makroregiony a přímořské oblasti a umožní členským státům přiřadit
přilehlá území. Meziregionální spolupráce se bude týkat celého území Evropské unie.
Nejvzdálenější regiony mohou v jednom programu spolupráce sloučit přeshraniční
a nadnárodní činnosti v oblasti spolupráce.
Programů spolupráce se mohou účastnit i třetí země. V takových případech lze
k financování činností v oblasti spolupráce využít také evropský nástroj sousedství
(ENI) a nástroj předvstupní pomoci (NPP II).

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Podpora poskytovaná z EFRR na programy EÚS musí být zaměřená na určitý omezený
počet tematických cílů[1], které jsou přímo spojeny s prioritami dané strategie, aby
bylo možné maximalizovat dopad politiky soudržnosti a přispět k plnění strategie
Evropa 2020. U každého tematického cíle je v nařízení, kterým se řídí EFRR, určen
seznam investičních priorit[2]; ty jsou rovněž doplněny dalšími prioritami, které jsou
uzpůsobeny specifickým potřebám činností v rámci EÚS.
Přeshraniční a nadnárodní programy se mohou v programovém období 2014–2020
zaměřit nejvýše na čtyři tematické cíle, zatímco u meziregionální spolupráce jejich
počet není omezen. Níže jsou uvedeny příklady prioritních oblastí podpory, které jsou
pro programy EÚS typické:
1. Přeshraniční spolupráce: podpora udržitelných a kvalitních pracovních míst

a podpora mobility pracovních sil, a to pomocí integrace přeshraničních trhů práce,
podpory sociálního začleňování a přeshraniční integrace komunit a vypracování
a uskutečňování společných programů vzdělávání, odborné přípravy, školení atd.;

2. Nadnárodní spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy
a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy, a to rozvojem a koordinací
strategií pro makroregiony a přímořské oblasti;

[1]V článku 9 nařízení EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 je uveden seznam tematických cílů.
[2]Článek 5 nařízení EU č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013.
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3. Meziregionální spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy, a to šířením
osvědčených postupů a odborných znalostí, podporou výměn zkušeností atd.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROGRAMY SPOLUPRÁCE

Na navrhování a provádění programů spolupráce se podílí více než jeden členský stát,
a tudíž se právní předpisy upravující EÚS zabývají několika specifickými otázkami,
jako je rozdělení závazků v případě finančních oprav, postupy pro zřízení společného
sekretariátu příslušným řídícím orgánem, zvláštní postupy pro zapojení třetích zemí či
území, požadavky na zprávy o provádění atd.
Členské státy, které se účastní programu spolupráce, musí určit jediný řídící orgán,
jediný certifikační orgán a jediný auditní orgán. Kromě toho se řídící orgán a auditní
orgán musí nacházet ve stejném členském státě.
Pravidlo, že každý členský stát přijímá vnitrostátní pravidla pro způsobilost výdajů,
které platí pro ostatní programy v rámci EFRR, se pro EÚS nehodí. Je proto třeba na
evropské úrovni stanovit zřetelnou hierarchii pravidel pro způsobilost výdajů.
Zapojení většího počtu zemí s sebou nese vyšší administrativní náklady. Horní hranice
výdajů na technickou pomoc tedy byla stanovena na vyšší úrovni, než je tomu u jiných
typů programů.

EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE V OBDOBÍ 2021–2027

V roce 2021 zahájila EU nové víceleté programové období. Pravidla pro Evropskou
územní spolupráci na období 2021–2027 byla stanovena v nařízení o zvláštních
ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg). V období 2021–
2027 bude mít Evropská územní spolupráce čtyři složky:
— Přeshraniční spolupráci (Interreg A),

— Nadnárodní spolupráci (Interreg B),

— Meziregionální spolupráci (Interreg C),

— Spolupráci s nejvzdálenějšími regiony (Interreg D).

Navrhované nařízení rovněž stanoví dva specifické cíle Interreg:
— lepší řízení spolupráce,

— bezpečnější a lépe chráněnou Evropu.

V období 2021–2027 bude na EÚS přiděleno 8 miliard EUR (v cenách roku 2018).
Prostředky budou rozděleny následujícím způsobem:
1. 72,2 % (tj. celkem 5 812 790 000 EUR) na pozemní a námořní přeshraniční

spolupráci;

2. 18,2 % (tj. celkem 1 466 000 000 EUR) na nadnárodní spolupráci;

3. 6,1 % (tj. celkem 490 000 000 EUR) na meziregionální spolupráci;

4. 3,5 % (tj. celkem 281 210 000 EUR na spolupráci nejvzdálenějších regionů.
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Nařízení o EÚS spadá pod řádný legislativní postup, a Evropský parlament tudíž o jeho
obsahu mohl rozhodovat na stejné úrovni s Radou. Při jednáních o politice soudržnosti
na období 2021–2027 prosazoval Evropský parlament silnější rozpočet pro programy
Evropské územní spolupráce a jednodušší pravidla a postupy. Evropský parlament
aktivně prosazoval větší podporu malých a občanských projektů (people-to-people)
a větší zaměření na otázky klimatu a sociální otázky. Evropský parlament rovněž
věnoval zvláštní pozornost specifickým výzvám nejvzdálenějších regionů.

Marek Kołodziejski
03/2022
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