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Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu
Projektnummer / Číslo projektu ATCZ100

Projektakronym / Zkratka projektu MagNet

Projekttitel / Název projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti
udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
Unterstützung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen
Entwicklung LA21/G21

Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a
číslo projektového partnera

LP 1

Name des Projektpartners / Název projektového
partnera

Kraj Vysočina

Adresse / Adresa 58733 Jihlava, Žižkova 57

Kontaktperson / Kontaktní osoba Eva Leligdonová
Kontakt (Tel. / E-Mail) +420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz

Berichtstyp / Typ zprávy Zwischenbericht / Průběžná zpráva

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

1 (01.01.2017 - 30.06.2017)

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
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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 monitorovacím období 1. 1. - 30. 6. 2017 probíhala komunikace mezi vedoucím partnerem a
projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit. Komunikace probíhala
telefonicky, mailem a na setkání projektového týmu (2x CZ, 1x AT), kde bylo řešeno organizační
zajištění projektu a zejména nejbližších pracovních aktivit. 

Při přípravě smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR LP intenzivně komunikoval s projektovými
partnery a s řídícim orgánem. Komunikace probíhala také z důvodu vypořádání přípomínek k
projektové žádosti. 

Byli stanoveni členové projektového týmu a uzavřena DPČ na pozici asistent projektu. 

V rámci aktivity Vzdělávání T4 se uskutečnil modul 1 (14. 6. 2017) a modul 2 (15. 6. 2017). V rámci
příprav této aktivity probíhala spolupráce s organizacemi zabývajícími se realizací MA21 v zapojených
regionech. Pro potřeby aktivity byl vytvořen informační leták s popisem jednotlivých modulů, který
byl distribuován v partnerských regionech. 

Pro zajištění povinné publicity byl vytvořen plakát s logem programu, názvem a popisem projektu,
který byl využit při vzdělávacích aktivitách. 

V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na
odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické mapy.

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

T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von
durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. / Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná
realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.
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.
Pro naplnění ukazatele byly zrealizovány dva vzdělávací moduly z celkových devíti. Koordinátorem
těchto modulů byl LP, který v rámci příprav komunikoval se všemi projektovými partnery. Byl
vytvořen informační leták, který byl v regionech distribuován cílovým skupinám s cílem zajistit z
každého regionu 5 účastníků vzdělávání. Dvoudenní seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017
v Lukách nad Jihlavou (Kraj Vysočina). Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na
probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka
nad Jihlavou, které byly zrealizovány díky aktivitě místních obyvatel. Modul 2 s názvem Rozpoznání
trendů – umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti a životním prostředí a jak je
člověk může ovlivnit. 
Anhänge: / Přílohy:
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Zielgruppen: / Cílové skupiny:

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
200.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 0.0
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.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
3.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 3.0
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.
Do projektu jsou zapojení projektoví partneři Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Dolní
Rakousko, kteří dne 19. 9. 2016 podepsali smlouvu o spolupráci.

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

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
10.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 0.0
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.

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
250.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 0.0
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.
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poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche)
Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
1.0 
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.
Regionální rozvojová agentura jižních Čech podepsala dne 18. 9. 2016 smlouvu o spolupráci.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
3.0 
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.
V rámci aktivity T 4.1.1 byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o zajištění služeb s lektory
zastupujícími veřejnou a soukromou vzdělávací instituci.

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 roku 2015. Uskutečnilo se 7 schůzek se zainteresovanými
organizacemi (9. 9. 2015 Znojmo, 3. 11. 2015 Gmünd, 26. 1. 2016 Znojmo, 15. 3. 2016 Znojmo, 8. 4.
2016 Gmünd, 11. 8. 2016 Linz, 8. 9. 2016 Linz), kde bylo řešeno zapojení partnerů, specifikovány cíle
projektu, detailní náplň projektových aktivit a jejich koordinátoři, byl zpracován rozpočet a
harmonogram realizace projektu. Projektová žádost byla vytvořena v systému eMS a přeložena do NJ
ve spolupráci s projektovými partnery. V rámci přípravy byly čerpány náklady ve výši 5 000 €
jednotlivými projektovými partnery dle rozpočtu. 
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?
V tomto monitorovacího období probíhala komunikace mezi projektovými partnery. Uskutečnily se
tři setkání projektového týmu (14. 3. 2017 Jihlava, 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz), kde bylo
řešeno řízení projektu, vypořádání připomínek k projektové žádosti, organizační záležitosti k
projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou aktivitu Vzdělávání. Společně s partnery
probíhal výběr účastníků dvoudenního školení v rámci aktivity Vzdělávání - modul 1 a 2. LP
koordinoval dosavadní realizaci projektu, komunikoval s orgány programu ohledně vypořádání
připomínek a přípravy Smlouvy o poskytnutí prostředků. V tomto období bylo zahájeno jazykové
vzdělávání zaměřené na odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické
mapy. Byla uzavřena DPČ na pozici asistent projektu (D. Marešová) se zahájením prac. činnosti dne 4.

 4. 2017. Pro zajištění publicity byl vytvořen plakát s logem programu a informacemi o projektu.
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:
 Detailoutput M.1.1 Anzahl der Treffen / Počet setkání

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
14. 3. 2017 Jihlava - na jednání s českými proj. partnery bylo řešeno vypořádání připomínek k
projektové žádosti, zapojení NÖ obcí v aktivitě Aleje života, řešení změn v projektu. 24. 3. 2017
Znojmo - bylo diskutováno vypořádání připomínek k proj. žádosti, úprava rozpočtu a prohlášení k
DPH na NÖ straně, příprava aktivit Aleje života, vzdělávání, informace ze semináře pro příjemce. 5. 4.
2017 Retz - setkání zaměřené na aktivitu Vzdělávání, detailní rozpracování obsahové náplně

 jednotlivých modulů.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname /  M1.1_zápis_Jihlava_14.3.17.doc Název souboru:
Dateiname /  M1.1_Jihlava_14.3.17.JPG Název souboru:
Dateiname /  M1.1_zápis_Retz_5.4.17.doc Název souboru:
Dateiname /  M1.1_zápis_Retz_5.4.2017.JPG Název souboru:
Dateiname /  M1.1_PL_Jihlava_14.3.17.pdf Název souboru:
Dateiname /  M1.1_PL_Retz_5.4.2017.pdf Název souboru:
Dateiname /  M1.1_Zápis_Znojmo_24.3.17.doc Název souboru:
AP T1 Implementierung - Lebensalleen / PB T1 Implementace - Aleje života

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?
V tomto monitorovacím období byla zahájena příprava aktivity, byla vytipována oblast, kde bude

 aktivita realizována. Byly osloveny obce na obou stranách hranice.
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 - Beschäftigung der Frauen /Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit /
PB T2 Implementace - Zaměstnávání žen, mužů po MD/RD
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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?

 Aktivita nebyla v tomto období realizována.
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 T3 Implementierung - Belebung von Gemeindezentren / PB T3 Implementace - Oživení vesnických
center

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?

 Aktivita nebyla v tomto období realizována.
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 T4 Implementierung - Bildung im Bereich LA21/G21 / PB T4 Implementace - Vzdělávání v oblasti
MA21/G21
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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?
Dvoudenní seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 ve Školicím a ubytovacím centru
ERUDITO Luka nad Jihlavou. Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení
angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka nad
Jihlavou, které byly zrealizovány díky místním obyvatelům. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů –
umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti, životním prostředí,.. a jak je člověk
může ovlivnit s cílem zlepšit kvalitu života. Byl vytvořen informační leták k aktivitě představující obsah
všech 9 plánovaných vzdělávacích modulů. Na semináři bylo zajištěno simultánní tlumočení.
Tlumočení, ubytování, překlad podkladů, strava byly hrazeny z prostředků projektu. 
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:
Detailoutput T4.1.1 Die Teilnehmer reflektieren ihre eigene Motivation zur Gestaltung ihres
Lebensraumes. / Účastníci reflektují vlastní motivaci k utváření prostředí, ve kterém žijí. 
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v
obcích. Účastníkům byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány za
podpory místních obyvatelů. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů – umožnění změn se zabýval
současnými změnami ve společnosti a životním prostředí, a jak je člověk může ovlivnit s cílem zlepšit
kvalitu života. Na vzdělávání bylo přítomno 28 účastníků z řad měst a obcí, MAS a krajů z českých
regionů i Dolního Rakouska. Seminář byl simultánně tlumočen. Tlumočení, ubytování, překlad
podkladů, strava byly hrazeny z prostředků projektu. 
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname /  T4.1.1_Foto_14._15.6.2017.JPG Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_smlouva_Nováček_lektor.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_smlouva_Vácha_tlumočení.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_TZ_vzdělávání.doc Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_prezentace_modul_1_DE.pptx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pozvánka_Program_DE_module_1,2.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_prezentace_-megatrendy_CZ.ppt Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pracovní_podklady_Balance_Wheel_DE.xlsx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Foto_14.-15.6.2017_(2).JPG Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_smlouva_Erudito_nájem.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_prezentace__modul_1_CZ.pptx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_PL_Luka_n._J_14.-15.6.2017.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Foto14.-15.6.2017.JPG Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_prezentace-megatrendy_DE.ppt Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pracovní_podklady_Balance_Wheel_Cz.xlsx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Foto_14.-15.6.2017.JPG Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pracovní_podklady_Fragen.docx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pozvánka_Program_CZ_modul_1,2.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Pracovní_podklady_Otazky.docx Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Informační_leták_Vzdělávání.pdf Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_Foto14.-15.-6.2017.JPG Název souboru:
Dateiname /  T4.1.1_smlouva_Honus_lektor.pdf Název souboru:
AP T5 Implementierung - e Karte / PB T5 Implementace - e mapa
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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?
V rámci příprav proběhlo dne 18. 5. 2017 školení k publikačnímu systému pro uživatele webových
stránek www.zdravykrajvysocina.cz, které budou využity pro zpracování e mapy. Příprava aktivity
bude pokračovat v následujícím období. 
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 T6 Implementierung - eNewsletter / PB T6 Implementace - eNewsletter

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?

 Aktivita nebyla v tomto období realizována.
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 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?
Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny
povinnou publicitou. Na jednáních projektového týmu a na seminářích byly použity stolní vlaječky EU
a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném místě. Ze
zrealizovaných vzdělávacích modulů1 a 2 byla pořízena tisková zpráva
http://www.kr-vysocina.cz/zacalo-vzdelavani-v-oblasti-ma21-g21-realizovane-v-ramci-projektu-magne
t/d-4081204/p1=1013. Projekt byl doplněn do projektové databáze iBox http://www.at-cz.eu/magnet,
kde byly aktualizovány informace o projektu. Proběhl sběr podkladů pro pořízení propagačních

 předmětů, které budou nakoupeny v příštím monitorovacím období.
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

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: €
5 540.45
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Anhänge / Přílohy
Nr. / Č. Dateiname / Název souboru Kommentar / Komentář

1 M_DPČ_Marešová.pdf

2 M_smlouva - jazykové vzdělávání
NJ.pdf

3 M_smlouva překladatelské
služby 2017.pdf

4 M_směrnice_cestovní
náhrady.pdf

5 Účetní deník - 1. MO.pdf

6 Pracovní tým.pdf
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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.

______________________________________________________
Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

______________________________________________________
Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

______________________________________________________
Ort und Datum / Místo a datum




