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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 

 

Struktura rozhovoru s bývalým náměstkem MMR 

 
1. Úvod 

a) Jaké jsou vaše zkušenosti (klady a zápory) s kohezní politikou z pohledu: 

Náměstka MMR, Komunálního politika, Experta na danou problematiku 

b) Jaké jsou vaše zkušenosti (klady a zápory) s přeshraniční spoluprací? 

c) Co považujete za hlavní problémy k efektivní realizaci přeshraniční spolupráce 

partnerských obcí v rámci euroregionu? 

d) Kde tkví příčiny vámi zmíněných problémů? Spočívají spíše v rovině řízení?  

e) Co dalšího byste zmínil ohledně problémů? 

 

2. Přeshraniční spolupráce a partnerství 

a) V čem spočívá výhoda přeshraniční spolupráce partnerských obcí v rámci 

euroregionu? 

b) Má vůbec zapojení se do projektů euroregionu pro obce nějaké nevýhody? 

 

3. Euroregion a financování 

a) Jak byste popsal fungování euroregionů? 

b) O co euroregionům jde a z čeho profitují? 

c) Na jakém principu funguje financování operačních programů? Jak se dostanou 

peníze z fondů EU přes euroregion až do rukou starostů obcí? 

d) Proč se vytváří možnost čerpat evropské dotace v tak velké míře? Prospívá to 

ČR? 

e) Ulehčují euroregiony práci státu? 

 

4. Problémy 

a) Nakládají obce s penězi z evropských dotací správným způsobem? 

b) Dochází k nějakým střetům mezi obcemi a euroregiony, popř. mezi obcemi a 

státem?



 

 

 

c) Musí se v některých případech čerpané peníze vracet? 

 

5. Jak se díváte na problém „zarámování“ mého předmětu výzkumu do 

následujícího teoretického rámce:  

a) Koncept dobrého vládnutí 

b) Teorie řízení veřejné správy 

c) Teorie více rychlostní Evropy 

d) Vidíte další možnosti teoretického zarámování? 

 

 

 

Příloha č. 2  

Struktura rozhovoru s ředitelem Euroregionu Glacensis 

 

1. Obecně o Euroregionu 

a) Co je euroregion a za jakým účelem vznikl? 

b) V čem spočívá výhoda přeshraniční spolupráci partnerských měst v rámci 

euroregionu? 

c) Jaké jsou nevýhody? 

d) K čemu se upisují obce při vstupu do euroregionů? 

e) Jsou podmínky, které musí obce splnit, aby se mohly zapojit do operačního 

programu? 

2. Pozitiva a negativa 

a) Jak funguje komunikace mezi obcemi a euroregionem?  

b) Jak hodnotíte efektivitu tohoto procesu? 

c) Jaké jsou vaše zkušenosti (klady a zápory) s kohezní politikou? 

d) Máte nějaké negativní zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce? 

e) Co považujete za hlavní problémy k efektivní realizaci přeshraniční spolupráce 

partnerských obcí v rámci euroregionu? 

f) Co by se podle Vás mělo do budoucna zlepšit? 

g) Ulehčují euroregiony práci státu? 

h) Dochází k nějakým střetům mezi obcemi a euroregiony, popř. mezi obcemi a 

státem? 



 

 

 

3. Financování 

a) Jak funguje financování? Jak se dostanou peníze od EU až k obcím? 

b) Doputují peníze dostatečně rychle k obcím? 

c) Proč se vytváří možnost čerpat evropské dotace v tak velké míře? Prospívá to 

ČR? 

d) Nakládají obce s penězi z evropských dotací správným způsobem? 

e) Musí se v některých případech čerpané peníze vracet? 

 

 

Příloha č. 3 

 

Struktura rozhovoru s manažerkou projektu 

 
 

1. Obecně o Operačním programu a projektu 

a) Jaký rozdíl je mezi operačním programem a jednotlivými projekty? 

b) Kolik máte v současné době projektů? 

c) Můžete mi říct základní informace o operačním programu „Přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2007-2013“? 

d) Na co je zaměřen projekt „Putování Severovýchodními Čechami a Dolním 

Slezskem bez hranic“? 

e) Jak se k sobě dostaly právě Bohuslavice, Nová Paka a Pieszice?  

f) Mají na výběr, s kým budou spolupracovat? 

2. Problémy 

a) Vyskytly se u těchto měst nějaké zásadní problémy, které by narušily 

spolupráci? 

b) Jak funguje financování projektů? Jak se dostanou peníze z EU až k obcím? 

c) Nakládají obce s penězi z evropských dotací správným způsobem? 

d) Dochází k nějakým střetům mezi obcemi a euroregiony, popř. mezi obcemi a 

státem? 

e) Musí se v některých případech čerpané peníze vracet? 

f) Kde vidíte největší problémy nebo komunikační překážky? 

g) Co by se podle Vás mohlo ještě zlepšit? 

 

http://www.bohuslavice.com/urad-2/evropske-projekty/putovani-severovychodnimi-cechami-a-dolnim-slezskem-bez-hranic/
http://www.bohuslavice.com/urad-2/evropske-projekty/putovani-severovychodnimi-cechami-a-dolnim-slezskem-bez-hranic/


 

 

 

Příloha č. 4 

 

Struktura rozhovoru pro Novou Paku, Bohuslavice a Pieszyce. 

 

1. Spolupráce Nové Paky, Bohuslavic a Pieszyc 

a) Jak dlouho spolupracujete? 

b) Proč jste spolu začali spolupracovat? 

c) Je lepší spolupráce ve dvou, nebo ve třech? 

2. Členství v euroregionu 

a)  Jste členem euroregionu? Proč ano, proč ne? 

b) Jaké má členství v euroregionu výhody či nevýhody? 

c) Jakým způsobem se může obec stát partnerem bez euroregionu? 

3. Původní plány obcí 

a) Co všechno jste si naplánovali? 

b) Jsou plány nějak závazné? 

c) Co se Vám povedlo zrealizovat a co se naopak nepovedlo? 

d) Jaké akce pořádáte? 

4. Výhody přeshraniční spolupráce a partnerství 

a) V čem spočívá výhoda přeshraniční spolupráce partnerských obcí? 

b) Jaký má smysl se zapojovat do projektů? 

c) Co vám spolupráce přinesla? 

d) Co považujete jako největší výhodu při spolupráci s Poláky (Čechy)? 

 

5. Hlavní problémy přeshraniční spolupráce 

a) Nastal problém s některým z partnerů? 

b) Nastal problém ze strany vyšších orgánů? 

c) Co by se mělo změnit, nad čím by se mělo začít přemýšlet? 

d) Nakládají obce s penězi z evropských dotací správně a efektivně? 

e) Dochází k nějakým střetům mezi obcemi a euroregiony, popř. mezi 

obcemi a státem? 

f) Musí se v některých případech čerpané peníze vracet? 

 

 

 



 

 

 

 

6. Financování 

a) Na jakém principu funguje financování operačních programů?  

b) Jak se dostanou peníze z fondů EU přes euroregion až do rukou 

starostů obcí? 

c) Proč se vytváří možnost čerpat evropské dotace v tak velké míře? 

d) Prospívá to ČR? 

7. Dopad na region 

a) Jaký vliv má přeshraniční spolupráce na region? 

b) Má vaše čerpání z dotačních fondů nějaký dopad na vaše okolí? 

c) Je vaše obec zapojena do nějakého spolku obcí? 

 

 

 

Příloha č. 5  

Harmonogram realizace – Obec Bohuslavice 
 

 

Nákup církevního kostela 12. 2010 

Česko-polské dny kultury 6. 2011 

Výstava malířských prací 6. 2011 

Adventní koncert 12. 2011 

Česko-polské dny kultury 6. 2012 

Výstava malířských prací  6. 2012 

Adventní koncert 12. 2012 

Dokončení stavebních úprav kostela a 

okolí 

12. 2012 

Česko-polské dny kultury 6. 2013 

Výstava malířských prací  6. 2013 

Adventní koncert  12. 2013 

Výstava o geologickém vývoji Sovích 

hor 

1. 2014 

Česko-polské dny kultury  6. 2014 

Výstava malířských prací 6. 2014 

Adventní koncert 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6  

Harmonogram realizace – Obec Nová Paka 

 
Mezinárodní malířský plenér 5. 2011 

Česko-polské slavnosti letního slunovratu 6. 2011 

Vydání turistických map a pohlednic 12. 2011 

Mezinárodní malířský plenér 5. 2012 

Česko-polské slavnosti letního slunovratu 6. 2012 

Dokončení investiční části projektu 12. 2012 

Výstava drahých kamenů a zkamenělin 1. 2013 

Výstava o geologickém vývoji Sovích 

hor 

1. 2013 

Mezinárodní malířský plenér 5. 2013 

Česko-polské slavnosti letního slunovratu 6. 2013 

Víkendové stkání polských a českých dětí 

v Nové Pace 

10. 2013 

Výstava krkonošského spiritismu 1. 2014 

Mezinárodní malířský plenér 4. 2014 

Česko-polské slavnosti letního slunovratu 6. 2014 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7  

Harmonogram realizace – Obec Pieszyce 

 
Vybudování turistických webových 

stránek 

3. 2012 

Turistická valorizace pro partnery 6. 2012 

Venkovní prezentace o cestovním ruchu  6. 2012 

Venkovní filmová přehlídka (polských a 

českých filmů) 

9. 2012 

Vzdělávací hra „Co víš o svém 

sousedovi?“ 

3. 2013 

Veletrh kultury a cestovního ruchu 9. 2013 

Otevření turistického a kulturního centra 

s informačním centrem 

9. 2013 

Divadelní prezentace 12. 2013 

Básnická soutěž 3. 2014 

Veletrh kultury a cestovního ruchu 9. 2014 

Divadelní prezentace  11. 2014 

Slavnostní závěrečná konference 12. 2014 

 

 


