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PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu
Projektnummer / Číslo projektu ATCZ1

Projektakronym / Zkratka projektu ConnReg AT-CZ

Projekttitel / Název projektu Connecting Regions AT-CZ

Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a
číslo projektového partnera

LP 1

Name des Projektpartners / Název projektového
partnera

Kraj Vysočina

Adresse / Adresa 587 33 JIhlava, Žižkova 57

Kontaktperson / Kontaktní osoba Oldřich Sklenář

Kontakt (Tel. / E-Mail) + 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz

Berichtstyp / Typ zprávy
Zwischenbericht / 
Průběžná zpráva

Endbericht / 
Závěrečná zpráva

Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací
období č. (od – do)

1 (01.03.2016 - 30.06.2016)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv
za partnera

Nr. des Partnerberichts / Č.
Zprávy za partnera

Berichtsperioden / Monitorovací období

Beginn / Začátek Ende / Konec
0.1 01.08.2014 29.02.2016

pospichalova
Textový rámeček
RK-12-2017-14, př. 1počet stran: 7
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Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / Shrnutí činností partnera
Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der
Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / Shrnutí Zprávy o pokroku partnera –
Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:

V období 1.3.-31.6.2016 probíhala především komunikace mezi projektovými partnery a LP o
konkrétních aktivitách a plánování organizace jednotlivých akcí po schválení projektu. Projekt byl
schválen až na konci června 2016 a oficiální vyrozumění přišlo od JS až koncem prázdnin. Vzhledem k
tomu, že nebyla v té době podepsána Smouva ERDF, tak nebyly realizovány žádné větší akce typu
konference, či semináře.
 

Během celého MO však byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit,
intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice,
byli v neustálém kontaktu přes telefon a email a probíhalo permanentní poskytování podpory
zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními
rozvojovými strategiemi. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali.
 

Zástupci LP společně s partnery organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a
konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi. Na
Vysočině byl zorganizován 1 kulatý stůl, dále se tito pracovníci LP účastnili 2 kulatých stolů
organozovaných ostatními PP.
 
Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (aktivní
účast na 7 jednáních, připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny, zapracování
zkušeností z regionu atd.). Pracovníci LP se také zúčastnili jednoho odborného semináře na téma
"Veřejná podpora". 

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / Příspěvek k ukazateli/ům výstupu

T1.1
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
Během celého MO byli všichni jednotliví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj,
Land OÖ, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) v kontaktu. Komunikovali ohledně
nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou
stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se
účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projektové záměry z hlediska
regionální relevance. 
Anhänge: / Přílohy:

Zielgruppen: / Cílové skupiny:
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poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche)
Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
30.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 1.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu
projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce Agroklastru
Vysočina, viz prezenční listina v příloze.

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich
Nichtregierungsorganisation (NGOs)

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
30.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 2.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu
projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci agentury
ZERA, odborníci v oblasti ochrany půdy, viz prezenční listina v příloze.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
30.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 4.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu
projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci Mendelovy
Univerzity Brno a Bio Forschung Austria Wien, vědečtí pracovníci a odborníci v oblasti ochrany a
monitoringu půdy, viz prezenční listina v příloze.

národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung
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Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
20.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 1.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu
projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce spolkového
Bundesamt für Wasserwirtschaft, viz prezenční listina v příloze.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:
AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Příprava projektu probíhala již od poloviny roku 2014, kde byly definovány regiony, které budou do
projektu zapojeny. Na dalších schůzkách bylo odsouhlaseno zapojení jednotlivých partnerů a
specifikovány a konkretizovány detailně aktivity, výstupy a výsledky projektu. Bylo zorganizováno
celkem 5 společných schůzek za účasti všech zainteresovaných partnerů (1x Linz, 2x Jihlava a 2x
České Budějovice). Následně byla ze strany LP vyplněna elektronická projektová žádost, která byla za
pomoci NÖ.Regional, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje přeložena do němčiny. K finalizaci
el.projektové žádosti bylo za účasti všech partnerů zorganizováno setkání v lednu 2016 v Jihlavě.
Celkové náklady na přípravu ve výši 5 000 EUR budou rozděleny stejným dílem mezi partnery LP -

 Kraj Vysočina, PP1 - Jihočeský kraj, PP2 - Jihomoravský kraj, PP4 - RM OÖ, PP5 - NÖ.Regional.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto

 problémy řešení?
 ne

AP M Management / PB M Management
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit,
intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice,
byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s
potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance. Pracovníci LP zahrnutí
do projektu tuto spolupráci koordinovali. Probíhala spolupráce s relevantními programovými
institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny).
Účast na programově relevantních jednáních: Kick-off konference INTERREG V-A AT-CZ_9.3.2016
(Sankt Pölten), 2. Task Force_12.-13.4.2016 (Brno), Seminář k problematice veřejné podpory v
programech přeshraniční spolupráce_7.6.2016 (Praha), 3. Task Force_17.6.2016 (Praha), Pracovní
jednání s MMR_24.6.2016 (Jihlava), 2. MV programu INTERREG V-A AT-CZ_27.-28.6.2016 (Rakvice).
Účast na akcích pořádaných v partnerských regionech: kulatý stůl k projektu I-CULT_11.5.2016 (České
Budějovice), kulatý stůl k projektu EUROVELO 13_30.5.2016 (Brno). 
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto

 problémy řešení?
 ne

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla tedy
jistota podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období

 1.3-31.6.2016 nebyly realizovány žádné velké akce. Ty jsou plánovány na roky 2017-2019.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto

 problémy řešení?
 ne

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla tedy
jistota podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období
1.3-31.6.2016 nebyly realizovány žádné větší akce typu regionální semináře. Stejně tak počet
zorganizovaných kulatých stolů a počet účastí LP na nich byl nižší. Na Vysočině byl zrealizován jeden
kulatý stůl - 10.3.2016 v Náměšti nad Oslavou k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO,
kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny,
Vídně a jižní Moravy. Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných
partnerskými regiony (kulaté stoly 11.5. a 30.5.2016). Kontinuálně probíhá zprostředkování
přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při
hledání partnerů za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování
podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními
rozvojovými strategiemi. 
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto

 problémy řešení?
 ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
 Deliverable T2.4.1

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
10.3.2016 - kulatý stůl v Náměšti nad Oslavou k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO,
kterého se účastnilo 13 osob.
AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programmhomepage
AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období.
Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?
Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016, nebyly v
tomto období 1.3-31.6.2016 realizovány žádné velké akce v oblasti publicity. Nebyla totiž jistota
poskytnutí podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF. Pořízení propagačních
předmětů ze strany LP, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Byl však vytvořen plakát
o velikosti A3 pro splnění prvku povinné publicity podle PPŽ, strana 47, a byl umístěn na viditelném a

 veřejnosti přístupném místě na pracovišti KrÚ, viz foto v příloze.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto

 problémy řešení?
 ne
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Anhänge / Přílohy
Nr. / Č. Dateiname / Název souboru Kommentar / Komentář

1 pracovní
smlouva_Janoušková.pdf

2 platový výměr_Janoušková.pdf

3 Pracovni smlouva_Sklenar.pdf

4 18-15 Směrnice_cestovní
náhrady.pdf

5 Čestné prohlášení_Sklenář.pdf

6 Čestné
prohlášení_Janoušková.pdf

7 Platovy vymer_Sklenar.pdf

8 Plakát A3_2.jpg

9 Plakát A3_1.jpg

10 Účetní deník.pdf

11 pracovní náplň_Janoušková.pdf

12 Prezenčka_INTEKO.pdf

13 Pozvánky.zip

14 Pracovni napln_Sklenar.pdf

15 ČP DPH.pdf

16 Report_Janoušková.pdf

17 Report_Sklenář.pdf

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben
vollständig und wahrheitsgemäß sind. / Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této
Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.
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