
Projektová fiše
Kód projektu: 15-05-KU-ORR-0438
Název projektu: Connecting Regions AT-CZ
Zkratka projektu: CONNREG AT-CZ

Cíl projektu:
Poskytování služeb regionálního kontaktního místa na
Vysočině žadatelům v programu INTERREG V-A AT-CZ
(Program) a zvýšení využívání finančních prostředků EU
v pohraniční oblasti AT-CZ.

Předpokládaný termín začátku: 01.01.2016
Předpokládaný termín ukončení realizace: 31.12.2019
Rozpočet projektu celkem: 5545000.00
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v měsících: 60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje: Ne

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Pravidelná
setkávání
realizačního
týmu

Pravidelné setkávání realizačního týmu - střídavě v AT a CZ. Cílem
setkávání je koordinace projektových aktivit a předávání zkušeností
z realizace projektů přeshraniční spolupráce v oblasti AT-CZ.
Pravidelné setkávání s orgány odpovědnými za implementaci
programu pro efektivnější šíření informací k žadatelům a
příjemcům. Realizace evaluace na konci projektu.

31.12.2019

Regionální
kontaktní místo

Poskytování přeshraničních kontaktů, spolupráce a síťování s
ostatními institucemi v programové oblasti, příprava a realizace
regionálních, tematických seminářů, osobní konzultace
poskytované žadatelům projektů pro Program, pomoc při hledání
potenciálních partnerů v CZ i v AT, organizace a účast na kulatých
stolech při rozvíjení projektového záměru pro žadatele, komunikace
s příslušnými orgány programu, regionální kontaktní místo v
průběhu realizace projektu.

31.12.2019

Přeshraniční
konference

Organizace a účast na přeshraničních konferencích věnovaných
AT-CZ programu. Organizace 1 konference/projekt na Vysočině,
účast na 3-5 konferencích/projekt v ostatních regionech zapojených
do česko-rakouského Programu. 

31.12.2019

Tematická síťová
setkání

Organizace přeshraničních tematických síťových setkání. Tato
setkání slouží žadatelům k prezentaci svého projektového záměru a
k možnosti najít pro své aktivity vhodného AT/CZ partnera. 

31.12.2019

Publicita a
medializace

Šíření informací z programové úrovně mezi žadatele a příjemce na
Vysočině. Distribuce programových propagačních předmětů a
materiálů. Zveřejňování aktuálních informací na stránkách kraje. 

31.12.2019

Partneři projektu
Partner Role

jakoubkova
Textový rámeček
RK-19-2015-47, př. 1počet stran: 2



Kraj Vysočina Hlavní partner
Země Horní Rakousko Partner
Regionalmanagement OÖ Partner
Jihočeský kraj Partner
Jihomoravský kraj Partner
NÖ Regional GmbH Partner

Tým projektu
Osoba Role

Oldřich Sklenář Projektový manager
Iveta Fryšová Koordinátor
Ivona Hájková Ostatní
Richard Šedivý Finanční manager
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Iveta Fryšová Objednatel projektu
Hana Sošková Správce rozpočtu
Lucie Ježková Ostatní

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP přeshraniční spolupráce 2014+ 4990500.00
Výdaj 5545000.00




