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Financování EU pro příhraniční 
regiony je nutno více zacílit 
Program evropské územní spolupráce (Interreg) je dlouhodobě používaným nástrojem politiky 
soudržnosti EU, který se zaměřuje na podporu hospodářského růstu v příhraničních oblastech. 
Podle zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) programy spolupráce financované 
prostřednictvím programu evropské územní spolupráce měly jasnou strategii, jak řešit stávající 
přeshraniční výzvy. Potenciál využití kapacity přilehlých regionů, jichž se programy týkaly, 
nicméně omezila řada nedostatků v provádění programů Interreg a jejich monitorování. 

Příhraniční regiony mají často horší hospodářské výsledky než jiné regiony téhož členského státu. 
EU ustavila programy usilující o snížení rozdílů v míře bohatství a rozvoje region. Jedním takovým 
programem je Interreg, jehož cílem je pomáhat příhraničním regionům realizovat jejich 
hospodářský potenciál a současně podporovat solidaritu mezi občany různých zemí. Celkový 
rozpočet programu Interreg na programové období 2014–2020 činil 10,1 miliardy EUR. Na 
financování projektů spojených vnitřními hranicemi – přibližně 24 000 projektů financovaných 
prostřednictvím 53 programů spolupráce, které se vztahují na 59 % pevninské plochy EU a 48 % její 
populace, bylo využito více než 6 miliard EUR.  

„Ačkoliv EU poskytuje specifické finanční prostředky na hospodářský rozvoj v příhraničních 
oblastech, jejich potenciál zatím nebyl plně využit,“ uvedl Ladislav Balko, člen Evropského účetního 
dvora odpovědný za tuto zprávu. „Pokud jde o provádění programového období 2021–2027, 
doporučujeme programy spolupráce lépe zacílit a při stanovování pořadí projektů, které mají být 
financovány, uplatňovat přístup založený na zásluhách“. 

Většina programů spolupráce, které auditoři prověřovali, vycházela z analýzy potřeb dotčených 
regionů. Nalezli jasné spojitosti mezi navrhovanými cíli, plánovanými vstupy a plánovanými 
činnostmi a zamýšlenými výsledky a dopady. Programy spolupráce však nemohou vyřešit všechny 
problémy přeshraničních regionů, protože jejich rozpočet je omezený; programové orgány si 
nestanovily priority, jež by jim umožnily zaměřit se na nejaktuálnější problémy příhraničních 
regionů. Některé tyto výzvy – například přeshraniční zdravotní péče – je rovněž nutno podle 
pravidel řešit na úrovni členských států.  
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Dalším problémem zjištěným auditory je absence jasného oddělení programů způsobilých pro 
financování z programu Interreg od programů, které by mohly být financovány z jiných „hlavních“ 
programů politiky soudržnosti (například Evropského fondu pro regionální rozvoj); ve výsledku by 
tak jeden druh operací mohl být financován z více zdrojů. Auditoři rovněž nalezli projekty, jejichž 
přeshraniční charakter byl pochybný, neboť požadovaná „spolupráce“ s partnery se omezovala na 
předložení společného projektového návrhu na zajištění financování. Podle auditorů je obzvláště 
důležitá potřeba zvýšit přidanou hodnotu intervencí EU, protože rozpočet programu Interreg se 
v období 2021–2027 sníží. Zdůrazňují nutnost seřazovat projekty podle zásluh, a zajistit tak, že 
budou přijaty pouze ty nejlepší návrhy na financování a nebude docházet k překrývání s jiným 
financováním (například nutnost vyžadovat, aby se spolufinancované projekty doplňovaly. 

Auditoři kladně hodnotí, že kvůli pandemie COVID-19 bylo pozastaveno nebo zrušeno jen velmi 
málo přeshraničních projektů, a to zejména proto, že v rámci programu Interreg byly již u velkého 
množství projektů uzavřeny smlouvy. Dopad krize byl nicméně znatelný a programové orgány 
vyvinuly potřebné úsilí, aby provádění smluvně uzavřených projektů podpořily. Orgány rovněž 
využívaly opatření pro flexibilitu a zjednodušení, která EU nabízí za účelem zmírnění dopadu 
koronavirové krize, zejména pokud jde o možnost prodloužení lhůty pro dokončení projektů či 
předložení klíčových dokumentů.  

 

Zvláštní zpráva č. 14/2021: „Spolupráce Interreg: potenciál přeshraničních regionů Evropské unie 
není dosud plně využíván“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích 
EU.  
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