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PROTOKOL 
z ustavujícího zasedání Monitorovacího výboru  

programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 

 
Datum: 25. 10. 2022 
Místo: Hotel Saigerhütte 

In der Hütte 9, 09526 Olbernhau 
Účastníci: viz seznam účastníků 
 
Zahájení:  10:42 hodin 
Ukončení:  15:07 hodin 
 
 
Program zasedání: 

  Zahájení a přivítání Řídícím a Národním orgánem 

bod 1   Představení členů Monitorovacího výboru   

bod 2 Představení programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 

bod 3 Usnesení o Jednacím řádu Monitorovacího výboru 

bod 4 Usnesení o Metodice a kritériích pro výběr projektů 

bod 5 Informace o Technické pomoci 2021–2027  

bod 6  Prezentace Komunikačního plánu pogramu Interreg Česko – Sasko 

2021–2027 pro roky 2022 a 2023 

bod 7 Harmonogram pro zahájení programu 

bod 8 Různé 

 

 

Účast: 
 
Ze 11 členů saské delegace s hlasovacím právem (odpovídá 13 hlasům) bylo přítomno 9 členů 
(odpovídá se zohledněním předaných hlasovacích práv 12 hlasům).  
 
Zástupce DRK byl omluven a předal hlasovací právo zástupci LTV.  
Zástupce Saské zemské konference rektorů (LRK) byl omluven a hlasovací právo nepředal. 
 
Z 13 členů české delegace s hlasovacím právem (odpovídá 13 hlasům) bylo přítomno  
13 členů (odpovídá se zohledněním předaných hlasovacích práv 13 hlasům). 
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bod 1  Představení členů Monitorovacího výboru   

Účastníky přivítal předseda Monitorovacího výboru, vedoucí Řídícího orgánu a saské 
delegace, pan Dr. Roger Mackeldey, a spolupředseda Monitorovacího výboru, vedoucí 
Národního orgánu a české delegace, pan RNDr. Jiří Horáček. Pan Dr. Mackeldey přivítal 
zástupkyni Evropské komise, paní Dr. Egle Spudulyte, a zástupkyni saského kontrolního 
orgánu, paní Babette Weinrich. Následovalo stručné představení členů Monitorovacího 
výboru. 
 
 
bod 2  Představení programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027  

Pan Dr. Mackeldey, Řídící orgán, představil nejdůležitější fakta o programu Interreg.  
 
 
bod 3  Usnesení o Jednacím řádu Monitorovacího výboru 

 
Kontrola usnášeníschopnosti Monitorovacího výboru 
 

Kontrola usnášeníschopnosti  

 Saská delegace  Česká delegace  
 dle článku 4, bodu 3.1 jednacího řádu: 13 hlasů  dle článku 4, bodu 3.2 jednacího řádu: 13 hlasů  

 podjati: není relevantní  podjati: není relevantní  

 nepřítomni: LRK  nepřítomni: -  

           

 Počet hlasů: 12 12    Počet hlasů: 13 13    

 SMR/ŘO (2x) xx    MMR x    

 SMR/odb. resorty (2x) xx    MMR CR x    

 SMJusDEG x    MŠMT x    

 ERN SN x    MŽP x    

 ERE SN x    Liberecký kraj x    

 EE SN x    Ústecký kraj x    

      Karlovarský kraj x    

 IHK x    ERN CZ x    

 DRK x    EEL CZ x    

 LTV x    ERE CZ x    

 NABU x    EE CZ x    

 LRK     HK ČR x    

  ANNO x    

 mezivýsledek usnášeníschopna  mezivýsledek usnášeníschopna  

        

Výsledek Monitorovací výbor byl usnášeníschopen.  
         

 
 
Paní Schönlein, Řídící orgán, představila Jednací řád. Informovala o tom, že saský euroregion 
Elbe/Labe (EEL SN), zastoupen panem Rüdigerem Kubschem, rozhodl, že již nebude působit 
v Monitorovacího výboru. Z tohoto důvodu byl EEL SN v čl. 4, bodě 3.1 Jednacího řádu 
vyškrtnut.  
 
Dále byl ve stejném bodě Jednacího řádu doplněn zástupce saských odborných resortů 
(Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj (SMR), oddělení 44) o druhého zástupce 
Saské státní ministerstvo školství, oddělení 33. 
 
Proběhla diskuse k čl. 8 – Střet zájmů Jednacího řádu. Ve výsledku diskuse se na návrh 
zástupců saských odborných resortů bod 3 doplnil takto:  
 
3. „Osoba, která je členem s hlasovacím právem, se nesmí účastnit diskuze a rozhodování o 
podpoře projektové žádosti, pokud: 
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a) se podílela na přípravě projektové žádosti; a/nebo 
 
b) se má podílet na realizaci projektu; a/nebo 
 
c) se podílela na posouzení a hodnocení projektové žádosti, 
 
a pokud jsou naplněny skutečnosti dle bodu 2. 
 
Aby nedošlo k ovlivnění hlasování ostatních členů Monitorovacího výboru, musí dotyčný 
zástupce dané organizace opustit místnost před zahájením diskuse a hlasováním o projektové 
žádosti.“ 
 

Hlasování o Jednacím řádu Monitorovacího výboru s výše uvedenými změnami resp. doplněními  

 Saská delegace  Česká delegace  
 dle článku 4, bodu 3.1 jednacího řádu: 13 hlasů  dle článku 4, bodu 3.2 jednacího řádu: 13 hlasů  

 podjati: není relevantní  podjati: není relevantní  

 nehlasovali: LRK  nehlasovali: -  

  pro proti zdržel se   pro proti zdržel se  

 Počet hlasů: 12 12 - -  Počet hlasů: 13 13 - -  

 SMR/ŘO (2x) xx    MMR x    

 SMR/odb. resorty (2x) xx    MMR CR x    

 SMJusDEG x    MŠMT x    

 ERN SN x    MŽP x    

 ERE SN x    Liberecký kraj x    

 EE SN x    Ústecký kraj x    

      Karlovarský kraj x    

 IHK x    ERN CZ x    

 DRK x    EEL CZ x    

 LTV x    ERE CZ x    

 NABU x    EE CZ x    

 LRK     HK ČR x    

  ANNO x    

 mezivýsledek schváleno  mezivýsledek schváleno  

        

Výsledek Jednací řád Monitorovacího výboru s výše uvedenými změnami resp. doplněními byl 
jednomyslně schválen.  

 

         

 
 
bod 4  Usnesení o Metodice a kritériích pro výběr projektů 

Paní Schönlein, Řídící orgán, představila Metodiku a kritéria pro výběr projektů a osvětlila 
poznámky Evropské komise a jejich zohlednění v dokumentu. 
 
Jedná se o následující dodatky: 
 

1. Str. 8: Doplnění poznámky pod čarou č. 6 v tabulce 4 ke kritériu „Do jaké míry existují 
synergie s jinými aktivitami/iniciativami EU?6“: 
6 Podrobnosti viz „Příručka k hodnocení kvality projektů prováděné experty“, příloha 
„Tabulka k doplňkovosti s jinými programy“. 
  

2. Str. 10: Doplnění znění 1. kritéria v tabulce 6: 
1. V jaké míře projekt přispívá k udržitelnému rozvoji s ohledem na  

- přírodně blízká řešení, příp. environmentální udržitelnost během realizace 
projektu a/nebo 

- sociální aspekty a/nebo 
- ekonomické aspekty? 
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Hlasování o Metodice a kritériích pro výběr projektů se dvěma výše jmenovanými dodatky  

 Saská delegace  Česká delegace  
 dle článku 4, bodu 3.1 jednacího řádu: 13 hlasů  dle článku 4, bodu 3.2 jednacího řádu: 13 hlasů  

 podjati: není relevantní  podjati: není relevantní  

 nehlasovali: LRK  nehlasovali: -  

  pro proti zdržel se   pro proti Zdržel se  

 Počet hlasů: 12 12 - -  Počet hlasů: 13 13 - -  

 SMR/ŘO (2x) xx    MMR x    

 SMR/odb. resorty (2x) xx    MMR CR x    

 SMJusDEG x    MŠMT x    

 ERN SN x    MŽP x    

 ERE SN x    Liberecký kraj x    

 EE SN x    Ústecký kraj x    

      Karlovarský kraj x    

 IHK x    ERN CZ x    

 DRK x    EEL CZ x    

 LTV x    ERE CZ x    

 NABU x    EE CZ x    

 LRK     HK ČR x    

  ANNO x    

 mezivýsledek schváleno  mezivýsledek schváleno  

        

Výsledek Metodika a kritéria pro výběr projektů se dvěma výše jmenovanými dodatky byly jednomyslně 
schváleny.  

 

         

 
 
bod 5  Informace o Technické pomoci 2021–2027 

Pan Dr. Mackeldey, Řídící orgán, podal informaci k výši prostředků, rozdělení Technické 
pomoci i ke způsobu paušálních vyúčtování vůči Evropské komisi. 
 

bod 6 Prezentace Komunikačního plánu programu Interreg Česko – Sasko 2021–

2027 pro roky 2022 a 2023 

Paní Schönlein, Řídící orgán, prezentovala plánované aktivity pro publicitu a komunikaci v 
programu Interreg a podala informaci o výsledcích dosažených v roce 2022. Dále objasnila 
plánovaná opatření pro rok 2023. 
 

bod 7 Harmonogram pro zahájení programu 

Pan Dr. Mackeldey, Řídící orgán, objasnil harmonogram k zahájení programu:  
 
 29. listopadu 2022: usnesení saské vlády o Společném realizačním dokumentu 
 8. prosince 2022: oficiální zahajovací akce programu v Ústí nad Labem 
 9. prosince 2022: zahájení povinných konzultací pro žadatele Saskou rozvojovou bankou 
 leden 2023: spuštění Dotačního portálu pro podávání žádostí a zahájení administrace 

žádostí 
 

bod 8 Různé 

Monitorovací výbor byl informován o termínech zasedání Monitorovacího výboru v roce 
2023:  

 

 21./22. června 2023 

 15./16. listopadu 2023 
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Pro zastřešující projekty Fondu malých projektů (FMP) platí stejný proces jako pro všechny 
ostatní projekty. 
 
Administrace žádostí bude probíhat výlučně elektronicky přes dvojjazyčný Dotační portál SAB. 
 
V novém programu Interreg nebude na české straně existovat Příručka pro žadatele. Obsahy 
však budou zveřejněny na webových stránkách programu společně pro české a německé 
žadatele, přičemž budou zohledněna specifická pravidla obou zemí. 
 
Řídící orgán prosí saské členy Monitorovacího výboru, aby do konce listopadu 2022 
Společnému sekretariátu nahlásili zástupce členů, pokud se tak ještě nestalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….………….   …………………………………… 
Dr. Roger Mackeldey                RNDr. Jiří Horáček            
Předseda Monitorovacího výboru    spolupředseda Monitorovacího výboru 
 
 
 
Protokol: 
 
 
……………………………………   ……………………………………. 
Mgr. Pavel Nováček                                      Mgr. Tereza Olsen 
Společný sekretariát               Společný sekretariát    
programu Interreg                                                    programu Interreg                                            
 


