Příloha č. II.2 k Příručce pro žadatele a konečné uživatele

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Malé projekty předkládané v rámci projektu FMP programu INTERREG V-A Slovenská republika Česká republika uplatňují a dodržují následující horizontální principy (dále také „HP“):
HP Udržitelný rozvoj (dále také "HP UR")
Základem udržitelného rozvoje jsou tři pilíře, a to environmentální, ekonomický a sociální. Hlavním
cílem horizontálního principu udržitelného rozvoje je zajištění environmentální, sociální a
ekonomické udržitelnosti sociálního a ekonomického růstu se zvláštním důrazem na ochranu a
zlepšování životního prostředí při zohlednění zásady "znečišťovatel platí"1, kde se využívají nástroje:
integrovaná prevence a kontrola znečištění a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), které budou
uplatňovány v rámci poskytování příspěvku z ESIF v podmínkách programu.
Základní podmínka poskytnutí příspěvku z hlediska souladu s HP UR je přiřazení oprávněných
projektových aktivit ke 2 cílům HP UR. Žadatel deklaruje soulad malého projektu s cíli HP UR
prostřednictvím výběru oprávněných aktivit ve formuláři žádosti o NFP. Zároveň žadatel v rámci
formuláře žádosti o NFP v čestném prohlášení potvrzuje soulad s horizontálními principy. V případě,
že aktivity malého projektu nejsou v souladu s oprávněnými aktivitami v rámci výzvy, malý projekt
nesplňuje podmínku poskytnutí příspěvku z hlediska souladu s HP UR.
Cíle HP UR:
Posílení environmentálního aspektu rozvoje
- ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů
Posílení ekonomického aspektu rozvoje
- posílení institucionální kapacity a efektivity veřejné správy

Zároveň žadatel v rámci formuláře žádosti o NFP v tabulce "Aktivity partnerů v malém projektu a
očekávané měřitelné ukazatele" vybere relevantní projektové ukazatele, které mají být realizací
navrhovaných činností dosaženo a kterými má být dosaženo cílů malého projektu; malý projekt se
tím řadí do skupiny s významným příspěvkem k HP UR. Výběr ukazatele HP UR není podmínkou pro
uznání příspěvku malého projektu k HP UR.
Dalším nástrojem podporujícím ochranu životního prostředí v rámci programu je uplatňování pravidel
ekologických veřejných zakázek v souladu s postupy definovanými v Národním akčním plánu pro
zelené veřejné zakázky v SR2. Pokud je žadatelem ústřední orgán státní správy, VÚC nebo město /
obec (uvedení této informace je pro ně povinné), ve fázi realizace projektu při předkládání veřejných
zakázek národním kontrolorem uvede, zda bylo uplatněno zelené VŘ a pokud ano, jak a v jaké oblasti
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"znečišťovatel platí" - obecně se pod touto zásadou rozumí pravidlo, že ten, kdo svou činností případně opomenutím mohl způsobit nebo
způsobil znečištění, nebo poškozování životního prostředí, by měl nést i náklady na preventivní a nápravná opatření předchozí, nebo proti
znečišťování nebo poškozování
2

Relevantní pro konečné uživatele ze SR
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(zboží, služby, práce - např. snížená spotřeba energie, snížená spotřeba vody, snížená spotřeba
surovin / neudržitelných zdrojů /, snížené množství nebezpečných látek pro životní prostředí, snížená
tvorba znečišťujících látek, vyšší využití OZE, environmentální nakládání s odpady, využití
recyklovaných / recyklovatelných materiálů, snížený dopad na biodiverzitu, atd.). Pro ostatní žadatele
je uvedení této informace dobrovolné. "

HP Nediskriminace (dále také "HP ND")
Podpora základních práv, nediskriminace a rovnosti příležitostí je jedním ze základních principů
uplatňovaných v EU a souvisí se zajištěním sociální udržitelnosti. Hlavním cílem HP Zákaz diskriminace
je pro programy ESIF jiné než ESF zajistit rovnost příležitostí v přístupu a využívání infrastruktury a
služeb. Přístupnost má být zajištěna v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním
postižením
tak
jako
i
v
souladu
s
národními
předpisy3.
Popis aktivit zaměřených na zavádění prozatímních vyrovnávacích opatření, dodržování principů
nediskriminace a podpory všeobecné přístupnosti žadatel povinně uvede ve formuláři žádosti o NFP.
HP Rovnost mužů a žen (dále také "HP RMZ")
Rovnost mužů a žen, resp. rodová rovnost žen a mužů představuje spravedlivé zacházení se ženami a
muži, co může znamenat stejné zacházení, tak zacházení, které je rozdílné, ale je ekvivalentní z
hlediska práv, výhod, povinností a možností. Znamená také stejnou viditelnost, stejné postavení a
stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života s cílem plnohodnotného
společenského uplatnění žen a mužů. Hlavním cílem pro horizontální princip podpory rovnosti mužů
a žen je pro programy ESIF jiné než ESF snížení horizontální a vertikální segregaci odvětvích
hospodářství.
Popis aktivit zaměřených na dodržování principu rovnosti mužů a žen žadatel povinně uvede ve
formuláři žádosti o NFP.
Žadatel je povinen zajistit, aby nedošlo k porušení HP RMŽ a ND. V souvislosti s touto výzvou je třeba
upozornit zvláště k tomu, aby:
1) Při aktivitách malého projektu a jeho managementu nedocházelo k podpoření resp. ignoraci
horizontální nebo vertikální rodové segregaci.
2) Při vzdělávacích aktivitách byly zajištěny takové podmínky, které nebudou znevýhodňovat
žádnou z cílových, znevýhodněných skupin obyvatelstva a obsah vzdělávání neobsahoval žádné
informace, které by jakýmkoli způsobem podporovaly diskriminaci, nerovnost mužů a žen.
3) Při budování, modernizaci, rekonstrukci/revitalizaci cest, turisticky atraktivních objektů
kulturního/přírodního dědictví, odpočívadel, oddechových zón, parkovišť, infrastrukturních
prvků, chodníků apod. je třeba zajistit přístupnost předmětných výstupů malého projektu pro
osoby se zdravotním postižením, se zaměřením na zajištění bezbariérového přístupu.

3

V SR v souladu s Partnerskou dohodou, Vyhláškou 532/2002 Ministerstva životního prostředí, Výnosem Ministerstva Financí 55/2014,
Stavebním zákonem 50 / 1976Zb. V ČR v platném znění v souladu s Partnerskou dohodou, Vyhláškou 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, zákonem č. 283/2006 Sb. (stavební zákon).
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Žadatel deklaruje soulad malého projektu s cíli HP RMŽ a ND prostřednictvím výběru oprávněných
typů aktivit ve formuláři žádosti o NFP. Subjekt provádějící úkoly ověření ověří splnění této podmínky
poskytnutí příspěvku prostřednictvím ověření znění textu ve vztahu k HP RMŽ a ND ve formuláři
žádosti o NFP. Žadatel rovněž v rámci formuláře žádosti o NFP v čestném prohlášení potvrzuje soulad
s horizontálními principy.
V rámci programu je gestorem HP UR Úřad vlády SR a HP RMŽ a ND Ministerstvo
práce, sociálních věcí a rodiny SR.
Základním dokumentem HP UR je Systém implementace HP UR. Bližší informace
týkající se HP UR je možné získat na webovém sídle www.hpisahptur.gov.sk/menu:
HP UR 2014-2020.
Základním dokumentem HP RMŽ a ND je Systém implementace HP RMŽ a ND. Bližší
informace týkající se HP RMŽ a ND je možné získat na webovém portálu
www.gender.gov.sk.

Proces monitorování plnění horizontálních principů bude na projektové úrovni sledovaný
prostřednictvím závěrečné zprávy, jejichž součástí bude samostatný výstup obsahující informace o
horizontálních principech (tj. popis provedených aktivit, jejich výsledky a vyhodnocení jejich
příspěvku k dosažení stanovených cílů horizontálních principů), jakož i kontrolou na místě realizace
malých projektů a následně hodnocením příspěvku k cílům horizontálních principů.
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