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Stav: V projednávání

ID akce: ODSH-A-0006

Název akce: Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v 
příhraničním regionu

Důvod: Cílem projektu je prohloubení a zapojení odpovědných pracovníků 
obou samosprávných celků i provozních pracovníků správy a údržby 
silnic do předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe, které povede 
ke zvyšování jejich pracovních kompetencí. 
Plánované aktivity:
- uspořádání dvou jednodenních výměnných workshopů;
- uspořádání závěrečné odborné  konference v oblasti silničního 
hospodářství. 

Akce má vliv rovněž na: silnice

Celkové odhadované pořizovací náklady: 350 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

Průměrné roční provozní náklady: 0 Kč

Náklady na přípravnou fázi 0 Kč

Vazba na strategii kraje

Usnesení RK

Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

Vazba na VZ

Předpokládané pořizovací náklady v letech

Rok Náklady v daném roce

2018 350 000 Kč

Karta záměru

Informace pro projektovou fiši

Typ projektu Neinvestiční

Předpokládaný termín podání projektu 6.12.2017

Projektový manažer Radek Žižka

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Dolní Rakousko

Plánovaný začátek projektu 1.3.2018

Plánované ukončení projektu 31.1.2019

Zdroje financování

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč)

Kraj Vysočina (včetně účelových dotací, darů, půjček) 15,00 52 500

EU fondy 85,00 297 500

Budovy (název / popis)

Dotčené příspěvkové organizace

Doprava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

pospichalova
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Cíl projektu Cílem projektu je prohloubení a zapojení odpovědných pracovníků 
obou samosprávných celků i provozních pracovníků správy a údržby 
silnic do předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe, které povede 
ke zvyšování jejich pracovních kompetencí. 

Výstupy projektu - dva jednodenní výměnné workshopy;
- závěrečná odborná  konference v oblasti silničního hospodářství;
- sborník odborných přednášek z konference 

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve 
kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet 
kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo 
spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

V případě podpory projektu předfinancování z rozpočtu kraje v roce 
2018.

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 350 000 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2018

Udržitelnost ano




