
INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko: Formulář pro podání projektové žádosti

INTERREG IIIA

Česká republika - Rakousko

Formulář pro podání projektové žádosti

Žadatel nevyplňuje šedě orámovaná pole!

Žádost o poskytnutí podpory doručena na: 
(razítko):  

Datum doručení žádosti:

1.    Údaje o projektu

Název projektu:

Zkrácený název projektu (max. 50 znaků):

INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina

INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina

1.1

1.2

1.3 V případě, že se jedná o komplementární projekt,   je/byl   podán u zprostředkujícího subjektu:

Horní Rakousko

Dolní Rakousko

Vídeň

jedná se o kategorii tzv. jiných projektů ű
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INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko: Formulář pro podání projektové žádosti

2.     Údaje o žadateli

2.1      Název žadatele: Vysočina

2.1.1  Statutární zástupce:

RNDr. Miloš Vystrčil

Žižkova 57, Jihlava, 58733

2.2. Adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ):

Žižkova 57, Jihlava, 58733

2.2.1. Adresa statutárního zástupce (pokud se liší):

2.3. Kontaktní osoba (jméno, funkce, telefon, fax a e-mail):

Jana Böhmová, 564602551, bohmova.j@kr-vysocina.cz

2.4     Právní forma:

Kraj ű

Kraj jako vyšší územně samosprávný celek, zřízený dle zákona 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, koordinuje rozvoj
svého územního obvodu, schvaluje programy rozvoje územního rozvoje kraje, zajišťuje jejich realizaci a kontroluje jejich plnění.
Prostřednitcvím zprostředkujícího subjektu administruje program přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Rakousko pro období 2004-2006 a
zároveň se podílí na přípravě nového programovacího období v rámci Cíle 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013.

2.5    Stručný popis činnosti žadatele a jeho zkušenosti s realizací podobných projektů:

2.4.1  IČ (např. číslo uvedené v obchodním rejstříku, reg. číslo sdružení atd.): 70890749

2.4.2  Žadatel je plátce DPH: űano ne

2.6    Bankovní spojení (název banky, číslo účtu,  kód banky, účet je veden na jméno):

Jméno banky:

Název účtu:

Kód banky:

Číslo účtu:
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3.     Partner projektu v Rakousku a jeho role v projektu
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Landhausplatz 1, Saint Pölten, A-3109

3.2    Adresa partnera projektu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ):

3.1      Název partnera projektu: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Mag. Martin Kavalek, 00432742900514329, Martin. Kavalek@noel.gv.at

3.2.1   Kontaktní osoba (jméno, funkce a telefon, fax a email):

3.3     Právní forma:

3.3.1   Partner projektu  je plátce DPH:

zemská veřejná zpráva

űano ne

3.4     Stručný popis činnosti partnera projektu:

Partner administruje program INTERREG IIIA na rakouské straně.

3.5     Role partnera v projektu:

Partner se spolupodílí na monitorování a realizaci současného programovacího období a přípravě nového programovacího období
programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko.

3.6     Zkušenosti s realizací podobných projektů:

Partner se spolupodílel na realizaci projektu Technické asistence " Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG
IIIA ČR-Rakousko v kraji Vysočina".
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4.     Partner projektu v České republice a jeho role v projektu

4.2    Adresa partnera projektu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ):

4.1      Název partnera projektu:

4.3     Právní forma:

4.2.1   Kontaktní osoba (jméno, funkce a telefon, fax a e-mail):

4.3.1   Partner projektu  je plátce DPH:

4.4     Stručný popis činnosti partnera projektu:

4.6     Zkušenosti s realizací podobných projektů:

4.5     Role partnera v projektu:

űano ne
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5.     Územní dopady projektu:

Územní dopady projektu v České republice:

VysočinaKraj

Územní dopady projektu v Rakousku:

6.     Údaje o projektu:

6.1      Obsah:

6.1.1   Výchozí situace (podnět, výchozí situace, dosavadní a plánované doplňkové aktivity v partnerském státě, nastínění problému, oblast
projektu atd.): 

Kraj Vysočina je v rámci NUTS III oprávněn čerpat prostředky z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko (dále jen
INTERREG IIIA) pro období 2004-2006“.  Podílí se prostřednitcvím zprostředkujícího subjektu na implementaci programu INTERREG IIIA Česká
republika-Rakousko v období 2004-2006. Zprostředkující subjekt je tvořen 2 pracovníky, kteří provádí administraci programu od konzultace
projektu, registraci žádosti, formálního hodnocení a hodnocení kvality projeku a přeshraničních dopadů až po monitoring projektových
záměrů. Pracovníci, kteří budou zabezpečovat administraci Cíle 3 – Evropské  územní spolupráce, tzn. program přeshraniční spolupráce
INTERREG IIIA ČR-Rakousko 2007-2013, budou i nadále částečně vykonávat činnosti související s programem INTERREG IIIA  pro období
2004-2006, jelikož projekty tohoto období mohou být realizovány až do konce roku 2008. V rámci projektu budou též realizovány aktivity
podporující hladký průběh přípravy kraje Vysočina na nové programovací období v rámci Cíle 3-Evropská územní spolupráce 2007-2013. V
rámci programu přeshraniční spolupráce se počítá s vytvořením tzv. zprostředkujících subjektů na úrovni krajů, které budou vykonávat
nezastupitelné funkce v příslušném regionu.

6.1.2   Cíle projektu (všeobecné a speciální cíle, cílové skupiny):

Cílem projektu je zajištění efektivního čerpání prostředků z programu  INTERREG IIIA v kraji Vysočina pro období 2004-2006,  což vede k
posílení integrovaného regionálního rozvoje česko-rakouské hranice, zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí a trvalé zlepšení životních
podmínek zdejších obyvatel. Kraj Vysočina se podílí na přípravě implementace programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko v rámci Cíle 3 -
Evropská územní spolupráce 2007-2013, cílem je podpora školení a vzdělávání účastníků na regionální úrovni zapojených do přípravy a
realizace programu a projektu za účelem zlepšit připravenost kraje Vysočina na nové programovací období 2007-2013. Cílem je též posílení
kapacity potencionálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko,
následně vyvolání jejich zájmu pro předkládání vhodných projektů tak, aby byly předkládány kvalitní projekty s jasně definovaným
přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů. 

6.1.3   Aktivity (předmět podpory, obsah projektu, očekávané výsledky ):

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím následujících aktivit:
- zkvalitnění administrativní kapacity pro implementci programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko prostřednitcvím účasti zprostředkujících subjektů
na školení a jazykových kurzech němčina, angličtina v rozsahu 1x 1 hodina týdně - odborně zaměřené jazykové kurzy po celou dobu
realizace projektu,
- zkvalitnění projektové přípravy kraje Vysočina na nové programovací období 2007-2013 prostřednictvím uskutečnění společného setkání
mezi potencionálními žadateli kraje Vysočina a Rakouska v programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko 2007-2013. Tato akce bude mít za cíl
pomoci oprávněným žadatelům kraje Vysočina s navázáním partnerských vztahů s rakouskými subjekty, dále podpořit dialog o společných
projektech na obou hranicích. Tato aktivita má být realizována z  důvodu toho, že vyhledání partnera s podobným projektovým záměrem v
Rakousku byla jedna z hlavních překážek absorbční kapacity kraje Vysočina v programu INTERREG IIIA v letech 2004-2006,
- zajištění činností spojených s administrací programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko v letech 2004-2006.

6.1.4   Souvislost s dalšími aktivitami (s ostatními projekty) v podporovaném území programu:

Návaznost na projekt Technické asistence kraje Vysočina s názvem "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA
Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina."
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6.2      Časový plán:

6.2.1   Zahájení projektu (s uvedením měsíce a roku):

6.2.2   Ukončení projektu (s uvedením měsíce a roku):

6.2.3   Etapy projektu (popis, předpokládaná časová náročnost, milníky): 

12.10.2006

31.12.2007

Číslo etapy:

Název etapy:

Stručná charakteristika etapy:

Délka trvání etapy (počet měsíců):

1

Administrace programu INTERREG a posílení programové a projektové kapacity v letech 2007-2013

14,6

Datum zahájení etapy: Datum ukončení etapy:12.10.2006 31.12.2007

Milníky :

posílení administrativní kapacity pro implemenetaci programu01.12.2006

zkvalitnění projektové přípravy v kraji Vysočina01.01.2007
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6.3      Povolení nutné: űano ne

Územní rozhodnutí Žádáno :

Povoleno :

űano ne

űano ne

Povolení orgánu ochrany přírody Žádáno :

Povoleno :

űano ne

űano ne

6.4      Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení: űano ne
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7A.  Výdaje (v Kč) v ČR

7A.1 Ve výdajích je obsažena DPH: ű ano ne

7A.2. Plánované personální výdaje (celkem) 560 000,00Kč

7.2.1. Žadatele 560 000,00Kč

7.2.2. Partnera 0,00Kč

7A.3. Plánované věcné výdaje (celkem) 119 100,00Kč

7A.4. Externí služby (celkem): 116 000,00Kč

7.4.1. Znalecké posudky 0,00Kč

7.4.2. Plány, koncepce 0,00Kč

7.4.3. Poradenství 0,00Kč

7.4.4. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace 12 000,00Kč

7.4.5. Zkoušky 0,00Kč

7.4.6. jiné 104 000,00Kč

7A.5. Investice (celkem): 52 000,00Kč

7.5.1. Zařízení / vybavení 52 000,00Kč

7.5.2. Stavební investice 0,00Kč

7.5.3. Investice do technologie 0,00Kč

7A.6. Práce s veřejností (public relation): 50 000,00Kč

Celkové výdaje (s DPH):

7A.7 Celkové výdaje (bez DPH): 0,00Kč

897 100,00Kč

7A.8 Odhadované příjmy z projektu: 0,00Kč

7A.9 Celkové výdaje (bez DPH) po odečtení 7A.8. (=základ pro podporu/bez DPH) Kč

Celkové výdaje (s DPH) po odečtení 7A.8. (=základ pro podporu/s DPH) Kč

7A.10 Časové rozvržení výdajů projektu v jednotlivých letech

897100

Rok Částka v Kč % podíl výdajů
projektu

0,00

0,00

50 000,00

847 100,00

0,00

0

0

5,57

94,43

0

2004

2005

2006

2007

2008
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7B.  Výdaje (v €) v Rakousku

7B.1 Ve výdajích je obsažena DPH: űano ne

7B.2. Plánované personální výdaje (celkem)
€

7.2.1. Žadatele
€

7.2.2. Partnera
€

7B.3. Plánované věcné výdaje (celkem)
€

7B.4. Externí služby (celkem):
€

7.4.1. Znalecké posudky
€

7.4.2. Plány, koncepce
€

7.4.3. Poradenství
€

7.4.4. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace
€

7.4.5. Zkoušky
€

7.4.6. jiné
€

7B.5. Investice (celkem):
€

7.5.1. Zařízení / vybavení
€

7.5.2. Stavební investice
€

7.5.3. Investice do technologie
€

7B.6. Práce s veřejností (public relation):
€

Celkové výdaje (s DPH):

7B.7 Celkové výdaje (bez DPH):

7B.8 Odhadované příjmy z projektu:

7B.9 Celkové výdaje (bez DPH) po odečtení 7A.8. (=základ pro podporu/bez DPH)

Celkové výdaje (s DPH) po odečtení 7A.8. (=základ pro podporu/s DPH)

7B.10 Časové rozvržení výdajů projektu v jednotlivých letech

€

€

€

€

€

Rok Částka v € % podíl výdajů
projektu

2004

2005

2006

2007

2008
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8A.     Plán financování celého projektu v ČR

Celkové prostředky financování (s DPH):

8A.3    Celkové prostředky financování (bez DPH):

8A.2     Veřejné prostředky (celkem):

8A.2.1   EU-ERDF (max. 75%)

8A.2.3   Kraj

8A.2.2   Státní rozpočet

897 100,00

0,00

897 100,00

672 825,00

44 855,00

179 420,00

0,00

0,00

z toho:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

8A.2.4   Obec

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

8A.2.5   Ostatní veřejné prostředky

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

Kč

Kč

8B.1     Soukromé prostředky (celkem):

8B.1.1   Vlastní prostředky žadatele a projektového partnera

8B.1.3   Ostatní soukromé prostředky (např. sponzoři, věcná plnění)

8B.1.2   Vlastní výkony (dobrovolná neplacená práce a věcná plnění žadatele a projektového partnera)

0

0

0

0

0

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč8B.1.4   Příjmy vztahující se k projektu

z toho:

űano ne

űano ne

űano ne

űano ne

8A.4   Žádost o jiné financování (z fondů EU):

8A.4.1 Byl tento projekt podán již u jiného místa poskytujícího podporu?

Pokud ano, tak kde?:

űano ne

8A.4.2  Schválilo toto místo podporu? űano ne
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8B.     Plán financování celého projektu v Rakousku

            Celkové prostředky financování (s DPH):

8B.3    Celkové prostředky financování (bez DPH):

8B.2     Veřejné prostředky (celkem):

8B.2.1   EU-ERDF (max. 75%)

8B.2.3   Země

8B.2.2   Spolkový stát

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho:

€

€

€

€

€

€

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

8B.2.4   Obec

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

8B.2.5   Ostatní veřejné prostředky

zažádáno u: (místo/kontaktní osoba)

schváleno

€

€

8B.1     Soukromé prostředky (celkem):

8B.1.1   Vlastní prostředky žadatele a projektového partnera

8B.1.3   Ostatní soukromé prostředky (např. sponzoři, věcná plnění)

8B.1.2   Vlastní výkony (dobrovolná neplacená práce a věcná plnění žadatele a projektového partnera)

0

0

0

0

0

€

€

€

€

€8B.1.4   Příjmy vztahující se k projektu

z toho:

8B.4   Žádost o jiné financování (z fondů EU):

8B.4.1 Byl tento projekt podán již u jiného místa poskytujícího podporu?

Pokud ano, tak kde?:

űano ne

8B.4.2  Schválilo toto místo podporu? űano ne
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9.     Kvalita přeshraniční spolupráce

9.1     Společné plánování podání žádosti:

9.1.1   Partner: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

űano ne

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.1.2   Forma spolupráce (úkoly a role partnera):

9.1.3   Časový průběh (délka trvání, počet setkání, počet účastníků):

9.2     Společné plánování realizace:

9.2.1   Partner: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

űano ne

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.2.2   Forma spolupráce (úkoly a role partnera):

9.2.3   Časový průběh (délka trvání, počet setkání, počet účastníků):

9.3     Společná realizace:

9.3.1   Partner: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

ű ano ne

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.3.2   Forma spolupráce (úkoly a role partnera):

9.3.3   Časový průběh (délka trvání, počet setkání, počet účastníků):

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.4     Společné financování:

9.5     Společné využívání/provozování po dokončení projektu:

9.5.1   Partner: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

űano ne

ű ano ne

9.5.2   Forma spolupráce (úkoly a role partnera):

9.5.3   Časový průběh (délka trvání, počet setkání, počet účastníků):
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10.     Důležité dopady projektu na přeshraniční regionální rozvoj

Priorita: 7 Technická pomoc

Opatření: 7.1 Technická pomoc

Prosíme, zdůvodněte maximálně v 10 řádcích základní obsah a zvláštní přínos Vašeho projektu. Zohledněte přitom vybrané indikátory!
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Projekt využívá běžné ekologické technologie šetrné k živ. prostředí a je ve svých dopadech na živ. prostředí neutrální.

Projekt pracuje s vylepšenými technologiemi šetrnými k životnímu prostředí nebo se školení pořádaná v jeho rámci zabývají otázkami
alternativníhi využití zdrojů a trvale udržitelného rozvoje.
Prosíme popište optření v 5 řádcích:

11.     Podstatné dopady projektu na životní prostředí

ű

Projekt výslovně sleduje tento cíl v oblasti životního prostředí:

12.     Podstatné dopady projektu na rovnoprávné postavení žen a mužů

Projekt je ve vztahu k rovnoprávnému postavení žen a mužů neutrální:

Projekt podporuje rovnoprávné postavení žen a mužů.
Prosíme popiště opatření v 5 řádcích:

ű

Projekt cíleně zavádí opatření zaměřená na rovnoprávné postavení žen a mužů. Prosíme uveďte detaily tohoto
opatření (např. kolik pracovních míst nebo míst pro vzdělávání pro ženy/muže bude vytvořeno atd.):
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Žadatel prohlašuje, že se u předloženého projektu jedná o pečlivě naplánovaný a zpracovaný záměr, při jehož vypracování byly přísně
dodržovány principy hospodárnosti a účelnosti.

Žadatel prohlašuje, že pro tento projekt nepodal projektové žádosti z jiných programů EU a že z nich na tento projekt není poskytována žádná
podpora.

Nedílnou součástí projektu jsou následující přílohy:

Podrobná specifikace základních rozpočtových položek projektu  (2 listů)1.

ISPROFIN  (3 listů)2.

Čestné prohlášení  (1 listů)3.

Čestné prohlášení  (1 listů)4.

Čestné prohlášení  (1 listů)5.

Čestné prohlášení  (1 listů)6.

Čestné prohlášení  (1 listů)7.

Usnesení Rady kraje o předfinancování projektu  (1 listů)8.

Výpis z registru ekonomických subjektů  (1 listů)9.

13.     Prohlášení o souhlasu

Žadatel zmocňuje místa odpovědná za program, aby

a)     si vyžádala data a informace potřebné ke zpracování jeho projektové žádosti a ty pak zpracovávala pomocí vlastních nebo cizích
systemů zpracování dat, využívala, předávala a vymazávala je; aby pověřila třetí osoby, které jsou vázány povinností mlčenlivosti, kontrolu
projektové žádosti a příslušných podkladů;

b)     údaje v projektové žádosti, pokud je to nutné, předala místům příslušným pro koordinaci a financování v rámci ČR.

Žadatel stvrzuje svým podpisem úplnost a správnost údajů a skutečnost, že vzal na vědomí pokyny uvedené ve
vysvětlivkách a v prohlášení o souhlasu a že je bude dodržovat.

Datum:

Místo:

Podpis statutárního zástupce:
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Žadatel v Rakousku nebo projektový partner potvrzuje, že údaje uvedené v bodech 3, 7B, 8B, 9 a 10 v tomto formuláři jsou úplné a správné.
(Der Antragsteller in Tschechien oder der erstgenannte Partner unter Punkt3, bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben unter
den Punkten 3, 7B, 8B 9 und 10 in diesem Antragsformular.)

Datum:

Místo (Ort):

Podpis statutárního zástupce:
Unterschrift bzw.firmenmäßige Fertigung:
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