
 

Nabídky poradenství 
 
Konzultace a projektovou akvizici aktivně zajišťují následující subjekty:  

- Společný sekretariát (GS) 
- příslušný krajský úřad (Liberecký, Ústecký, Karlovarský) 

 
V případě potřeby budou zapojena jednatelství čtyř euroregionů (týká se pouze povinných 
konzultací). 

 
Při přípravě projektu je kooperačním partnerům poskytováno poradentství v těchto oblas-
tech:   

- pravidla programu a požadavky na způsobilost, včetně požadovaného přeshraniční-
ho dopadu projektů, plnění indikátorů a příspěvku k cílům programu,  

- projektový cyklus,  
- podklady k žádosti a  
- povinná práce s veřejností na úrovni projektu  
 
Tímto způsobem jsou kooperační partneři intenzivně podporováni již ve fázi podání 
žádosti a dostávají všechny potřebné informace.  
 

Komunikace probíhá dvojjazyčně za úzké účasti příslušných českých krajských úřadů.   
 

a) Nepovinná konzultace prvotních projektových záměrů  
 
Jak JS, tak i kraje nabízí konzultace projektových záměrů. V této fázi jsou možné rovněž 
konzultace s jednotlivými kooperačními partnery, kteří ještě hledají partnery, příp. jejichž 
struktura partnerství dosud není zcela jasná. Nabízeny budou rovněž konzultace s vícero 
kooperačními partnery za účasti JS a příslušného krajského úřadu.   
 
Konzultace budou realizovány v češtině i v němčině, případně dvojjazyčně.   
 
Pro popis projektu mohou kooperační partneři připravovaného projektu použít formulář „Pro-
jektový záměr“, který je dostupný na internetových stránkách programu. Formát (prezenční 
forma, online forma, konzultační den, individuální termín) a datum konzultace budou se zá-
jemci dohodnuty individuálně. V rámci této konzultace budou se zájemci / potenciálními ža-
dateli dohodnuty další kroky.    
 

b) Povinná konzultace pro pokročilé projektové záměry 
 

Předpokladem pro podání žádosti je předložení dvojjazyčného projektového záměru a po-
vinná konzultace se Společným sekretariátem.  
 
JS ve spolupráci s příslušnými českými krajskými úřady provádí poradenství před podáním 
žádosti ohledně programově specifických požadavků, dále dokumentů, které je třeba předlo-
žit a o způsobilosti projektu na základě předloženého projektového záměru a vydává dopo-
ručení. Na základě konzultace vyhotoví JS ve spolupráci s příslušným českým krajským úřa-
dem protokol. 
  
Této konzultace by se měli zúčastnit všichni partneři zapojení do projektu. 
Přestože se poradenství mohou účastnit i pověřené osoby, doporučujeme, aby se povinné 
konzultace účastnili zástupci spolupracujících institucí.    
 
Kooperační partneři organizují tlumočníka na vlastní náklady.  
 



 
 
Před touto konzultací vyplní Lead partner formulář „Projektový záměr“ a to úplně a v obou 
jazycích, odešle jej na adresu kontakt@sn-cz2027.eu a požádá o povinnou konzultaci. JS 
projedná s příslušným krajským úřadem obsah a zralost záměru.   
 
Zralost záměru bude hodnocena podle následujících kritérií:  

 formulář „Projektový záměr“ je kompletně vyplněný v obou jazycích,   

 projektový záměr je popsán konkrétně a srozumitelně,  

 je vyplněn plán výdajů a financování.  

V případě splnění těchto kritérií bude dohodnut termín povinné konzultace.   
 
Pokud projektový záměr nesplňuje daná kritéria, budou kooperační partneři vyzváni, aby 
žádost upravili. Povinná konzultace se v tomto případě prozatím nekoná.  
 
Předmětem povinné konzultace je předložený projektový záměr.  

Během konzultace sdělí JS doporučení k projektu. O této konzultaci sepíše JS ve spolupráci 
s příslušným krajským úřadem během deseti pracovních dní po uskutečněné konzultaci dvoj-
jazyčný protokol s doporučeními. Tento protokol bude elektronicky zaslán kooperačním part-
nerům a příslušnému krajskému úřadu. JS a příslušný krajský úřad jsou Lead partnerovi 
k dispozici pro projednání doporučení a jejich realizaci.   

Konzultace budou nabízeny v prezenční, hybridní i v online formě.   
Termíny konzultací budou v případě potřeby dohodnuty prostřednictvím e-mailu, případně 
telefonicky. Pravidelné konzultace budou nabízeny v programovém území, zejména v Saské 
rozvojové bance a v českých krajských úřadech. Termíny těchto konzultačních dnů budou 
oznamovány na internetových stránkách programu. Kromě toho je možno konzultace reali-
zovat přímo na místě u kooperačních partnerů, v rámci akcí třetích subjektů nebo v rámci 
akcí pořádaných programem.   
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