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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

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

2 (01.07.2016 - 31.12.2016)

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
1.1 01.03.2016 30.06.2016



ATCZ1 / ConnReg AT-CZ 
Page 3 of 9

ATCZ1 eingereicht am/podáno dne i 28.04.2016 um/v 14:39:24 Uhr/hod.

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 1.7.-31.12.2016 probíhala především komunikace mezi projektovými partnery a LP o
konkrétních aktivitách a plánování organizace jednotlivých akcí po schválení projektu. Projekt byl
schválen na konci června 2016 a oficiální vyrozumění přišlo od JS až koncem prázdnin. Vzhledem k
tomu, že nebyla v té době podepsána Smlouva ERDF, tak nebyly realizovány žádné větší akce typu
konference, či semináře. 
  
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 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. V tomto
období byly také úspěšně vypořádány podmínky vznesené na zasedání MV, se kterými byl projekt
schválen. Hlavní úlohu zde plnil LP, který byl v kontaktu ohledně vypořádání s orgány programu (JS,
NO, ŘO) a vše komunikoval s ostatními partnery. V prosinci 2016 byly zpracovávány podklady
potřebné pro přípravu Smlouvy ERDF.  
  
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. Ze strany
LP byly zorganizovány 2 kulaté stoly a 2 biaterální workshopy/semináře, dále se tito pracovníci LP
účastnili 1 kulatého stolu organizovaného jiným PP, vše v rámci PB 2. 
  
Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi (aktivní účast na 2 jednáních)
jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Pracovnice
LP se také zúčastnila jednoho odborného semináře na téma problematiky programů EÚS 2007-13 a
2014-20 pořádaného NO.

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

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner
/ Projektoví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit
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:
Dateiname /  PB_Management_Pozvánky,_Zprávy_z_cest.zip Název souboru:
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Zielgruppen: / Cílové skupiny:

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
40.0 
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.
- 12.9.2016 byl v Brtnici uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale
Designnetzwerke. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce (1) partnera
z lokální úrovně – města Brtnice, viz prezenční listina v příloze PB2.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

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

 19.0
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.
- 8.9.2016 byl v Linzi uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet.
Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci (7) relevantních odborů
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Amt der OÖ Landesregierung a Amt der NÖ Landesregierung, viz
prezenční listina v příloze PB2. - 29.11.2016 byl v Jihlavě uskutečněn bilaterální workshop/seminář na
přeshraniční téma Regionální politika EU, kterého se kromě partnerů zúčastnili zástupci relevantních
odborů krajských a zemských úřadů (3) Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a
Dolního Rakouska, viz prezenční listina v příloze PB2. - 29.11.2016 byl v Jihlavě uskutečněn bilaterální
workshop/seminář na přeshraniční téma Územní plánování, kterého se zúčastnili zástupci
relevantních odborů krajských a zemských úřadů (9) Kraje Vysočina, Jihočeského kraje,
Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, viz prezenční listina v příloze PB2.

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche)
Dienstleistungsanbieter
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Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
30.0 
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:

 7.0
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.
- 8.9.2016 byl v Linzi uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet.
Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci (2) Regionální rozvojové
agentury jižních Čech a Regionalmanagementu Oberösterreich, viz prezenční listina v příloze PB2. -
12.9.2016 byl v Brtnici uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale
Designnetzwerke. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci partnerů z
oblasti kultury (5) – Moravské galerie v Brně, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst
/ Gegenwartskunst Wien, viz prezenční listina v příloze PB2.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:
P Vorbereitung / 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?
není relevantní - uvedeno již v minulé MZ. 
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?
není relevantní - uvedeno již v minulé MZ. 
M Management / 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).
Od září do prosince 2016 se také oba pracovníci zařazení do projektu účastnili kursů jazykového
vzdělávání pro zvýšení kompetencí a lepší komunikaci s organizacemi z obou stran hranice. V tomto
období byly také úspěšně vypořádány podmínky vznesené na zasedání MV, se kterými byl projekt
schválen. Hlavní úlohu zde plnil LP, který byl v kontaktu ohledně vypořádání s orgány programu (JS,
NO, ŘO) a vše komunikoval s ostatními partnery. Byly zpracovány přílohy požadované ze strany
orgánů programu (Prohlášení způsobilosti DPH, Přehled realizovaných VŘ a VZ) a do eMS nahrány
dokumenty potřebné pro přípravu Smlouvy ERDF. Byla poskytnuta součinnost ze strany LP pro
přípravu Smlouvy ERDF. Byla zorganizována 1. Řídící skupina projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů
včetně zástupce strategického partnera, města Vídeň. 1.ŘSP proběhla 30.8.2016 v Linzi na půdě
jednoho z partnerů. Byly diskutovány především informace o aktuálním stavu vypořádávání
podmínek ze strany MV, časový harmonogram, příprava nadcházejících akcí, přílohy potřebné pro
podpis Smlouvy ERDF, viz příloha. Další ŘSP byla dohodnuta na únor/březen 2017. Účast na
programově relevantních jednáních: 4. Task Force_31.8.2016 (Linz), Seminář k problematice
programů EÚS 2007-13 a 2014-20_15.9.2016 (Říčany), 5. Task Force_22.-23.11.2016 (Telč). Účast na
akcích pořádaných v partnerských regionech: kulatý stůl k projektu Kultur und Natur am grünen

 Band erfahren_5.9.2016 (Schrattenberg)
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

T1 Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik / Strategický regionální rozvoj a regionální
politika

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
ještě připravena a podepsána Smlouva ERDF mezi LP a ŘO ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ
a ERDF, tak v tomto období 1.7-31.12.2016 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

T2 Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiierung der
grenzüberschreitenden Projekte / Rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních
projektů
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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?
Vedoucí partner organizoval v rámci tohoto PB 2 kulaté stoly a 2 workshopy/semináře: Kulaté stoly: -
8.9.2016 v Linzi k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet, kterého se zúčastnili zástupci
projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Dolního Rakouska, Horního
Rakouska a jižních Čech (14 účastníků). - 12.9.2016 v Brtnici k připravovanému přeshraničnímu
projektu Bilaterale Designnetzwerke, kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a
relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Vídně a jižní Moravy (9 účastníků). Bilaterální
workshopy/semináře: - 29.11.2016 v Jihlavě na přeshraniční téma Regionální politika EU, kterého se
zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských úřadů Kraje Vysočina, Jihočeského
kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska (9 účastníků). - 29.11.2016 v Jihlavě na přeshraniční
téma Územní plánování, kterého se zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských
úřadů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska (9 účastníků).
Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony.
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:
Detailoutput T2.2.1 Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte / Aktivity k iniciaci

 přeshraničních projektů
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Organizace 2 bilaterálních workshopů/seminářů: 29. 11. 2016 - workshop/seminář v Jihlavě na
přeshraniční téma Regionální politika EU 29. 11. 2016 - workshop/seminář v Jihlavě na přeshraniční
téma Územní plánování 
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname /  Pozvánky,_program,_prezenčky,_foto.zip Název souboru:
Dateiname /  Název souboru:

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T2.4.1 Round Tables / Kulaté stoly 
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Organizace 2 kulatých stolů: 8. 9. 2016 - kulatý stůl v Linzi k připravovanému přeshraničnímu
projektu MagNet 12. 9. 2016 – kulatý stůl v Brtnici k připravovanému přeshraničnímu projektu

 Bilaterale Designnetzwerke
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname /  RT_Brtnice.zip Název souboru:
Dateiname /  RT_Linz.zip Název souboru:
C Kommunikation / Publicita
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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
ještě připravena a podepsána Smlouva ERDF mezi LP a ŘO ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ
a ERDF, tak v tomto období 1.7-31.12.2016 nebyly 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.
Koncem roku 2016 byly u LP diskutovány možnosti a detaily postupu a procesů při pořízení
konkrétních propagačních materiálů pro rok 2017. Pravidla publicity byla naplněna u organizace akcí

 v rámci PB2.
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: €
11 792.49

Anhänge / Přílohy
Nr. / Č. Dateiname / Název souboru Kommentar / Komentář

1 Identifikace bankovního účtu
SR.pdf

2 1.ŘSP_30.8.2016_Linz.zip

3 Čestné
prohlášení_Janoušková.pdf

4 Čestné prohlášení_Sklenář.pdf

5 Smlouva - AJ.pdf

6 Smlouva - NJ.pdf

7 Report_Janoušková.pdf

8 Report_Sklenář.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




