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PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

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

Lead Partner / Vedoucí partner 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

Endbericht / 
Závěrečná zpráva

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

1 (01.01.2017 - 30.06.2017)

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o
projektu

Nr. des Projektberichts / Číslo
Zprávy o projektu

Berichtsperioden / Monitorovací období
Beginn / Začátek Ende / Konec

0.1 01.02.2015 01.09.2016

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des
Berichtzeitraumes durchgeführt wurden / Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v

průběhu monitorovacího období

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 fand eine Kommunikation zwischen dem
federführenden Partner und den Projektpartnern über die Vorbereitung der geplanten Aktivitäten
statt. Die Kommunikation wurde per Telefon, Post und beim Treffen des Projektteams (2x CZ, 1x AT)
durchgeführt, wo die Organisation des Projekts und insbesondere die nächsten Arbeitsaktivitäten
gelöst wurden. 
Bei der Vorbereitung des Auftrags für die EFRE-Fonds kommunizierte LP intensiv mit den
Projektpartnern und der Verwaltungsbehörde. Die Kommunikation erfolgte ebenfalls aufgrund der
Einarbeitung der Anmerkungen für den Projektantrag.  
Die Mitglieder des Projektteams wurden ernannt und es wurde der Vertrag über eine
Arbeitstätigkeit für die Arbeitsposition Assistent des Projektes (Region Vysočina) und Projektmanager
(Region Südmähren) abgeschlossen.

pospichalova
Textový rámeček
RK-38-2017-83, př. 1počet stran: 45
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Im Rahmen der Aktivität Ausbildung (T4) hat das Modul 1 (14. 6. 2017) und Modul 2 (15. 6.
2017) stattgefunden. Während der Vorbereitung dieser Aktivität verlief Zusammenarbeit mit
den Organisationen in den beteiligten Regionen, die sich mit der Umsetzung von LA21
beschäftigen. Für Bedürfnisse dieser Aktivität wurde ein Informationsflayer mit Beschreibung
der einzelnen Ausbildungsmodule geschaffen, das in den Partnerregionen distribuiert
wurde. Alle Projektpartner haben an der Ausbildung teilgenommen und haben sich an
Sicherstellung der Teilnehmer beteiligt. 
Es kam zur Sicherung von zur Pflanzung der Lebensallee geeigneten Grundstücken (Aktivität
T1), Sicherung von passenden Räumlichkeiten für die Konferenz Lebensallee, die in der
nächsten Periode stattfinden wird. Zum Thema hat am 2.5.2017 in Šafov (PP2) ein Treffen
stattgefunden. Von der Seite PP3 kam es zum Kontaktieren niederösterreichischer
Gemeinden (Interesse der Gemeinde Langau).
In diesem Zeitraum wurde die Sprachausbildung für Projektteammitglieder angefangen. Die
Ausbildung ist auf Fachterminologie gerichtet  die für Schaffung der zweisprachigen E-Karte
ausgenutzt wird.   
Im Rahmen der Aktivität T3 Belebung von Gemeindezentren hat PP3 die Arbeit an der
Untersuchung des jetzigen Standes der Gemeinden und Schaffung der Methodik
angefangen. Er hat die Verfahren kennengelernt, die bei Lösung dieser Problematik in
Niederösterreich verwendet werden. Dazu hat er die Erfahrungen des österreichischen
Projektpartners genutzt. Projektpartner PP3 begann mit den Vertretern der Gemeinden der
Partnerregionen zu kommunizieren und an der Vorbereitung der Untersuchung zu arbeiten.
Über die Aktivitäten dieser Arbeitspaketes hat er lokale und regionale Akteure in dem
Südböhmischen Kreis informiert. 
Für Sicherstellung der pflichtigen Publizität wurde ein Plakat mit dem Logo des Programms,
dem Titel und Beschreibung des Projektes geschaffen, das bei den Ausbildungsaktivitäten
benutzt wurde.

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 (Kraj Vysočina)
a manažer projektu (Jihomoravský kraj).

V rámci aktivity Vzdělávání T4 se uskutečnil modul 1 (14. 6. 2017) a modul 2 (15. 6. 2017).
Během 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. Všichni projektoví
partneři se vzdělávání účastnili a podíleli se na zajištění účastníků.
Došlo k zajištění vhodných pozemků k výsadbě Alejí života (aktivita T1), zajištění vhodných
prostor na konferenci Aleje života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období.
K tématu proběhlo dne 2.5.2017 jednání v Šafově (PP2). Ze strany PP3 došlo ke zkontaktování
dolnorakouských obcí (zájem obce Langau).
V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na
odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické mapy.
V rámci aktivity T3 Oživení vesnických center PP3 započal práce na průzkumu současného
stavu obcí a tvorbě metodiky. Seznámil se s postupy užívanými při řešení této problematiky v
Dolním Rakousku, k tomu využil zkušeností rakouského projektového partnera. Projektový
partner začal komunikovat s představiteli obcí partnerských regionů a začal pracovat na
přípravě dotazníkového šetření. O aktivitách pracovního balíčku informoval místní a regionální
aktéry v Jihočeském kraji.
Pro zajištění povinné publicity byl vytvořen plakát s logem programu, názvem a popisem
projektu, který byl využit při vzdělávacích aktivitách.
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Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle / 
Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem

Abkürzung des Partners / 
Zkratka partnera

Datum der Bestätigung / Datum
potvrzení

Gesamtkosten zertifiziert durch
die FLC / Celkové náklady
certifikované FLC

EFRE Anteil / Podíl z EFRR

Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky
Projektspezifische Ziele / 
Specifické cíle projektu

Status der Zielerreichung / 
Úroveň dosažení cíle

Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der
projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak
jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.

1 - Belebung von
Gemeindezentren, Lebensalleen

not achieved Kommunikation mit den betroffenen Gemeinden. Sicherstellung der
geeigneten Grundstücke für die Pflanzung der "Lebensallee", die in
dem nächsten Zeitraum umgesetzt sein wird.

Komunikace s dotčenými obcemi. Zajištění vhodných pozemků k
výsadbě Alejí života, zajištění vhodných prostor na konferenci Aleje
života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období.

2 - Verbesserung der Situation der
Frauen/Männer nach Elternzeit

not achieved Diese Aktivität wurde in diesem Berichtszeitraum nicht umgesetzt.

Aktivita nebyla v tomto období realizována.

3 - Bildung der engagierten
Bewohner (LA21/G21
Prozessbegleiter in der Gemeinde)
und der engagierten Öffentlichkeit

to a minor degree Es wurden zwei Bildungsmodule von insgesamt neun umgesetzt. Der
Koordinator dieser Module war LP, der im Rahmen der Vorbereitung
mit allen Projektpartnern kommuniziert hat. Es wurde ein Infoflayer
geschaffen, der in allen Regionen an Zielgruppen distribuiert wurde
mit dem Ziel aus jeder Region 5 Teilnehmer sichern. Das zweitägige
Seminar hat am 14. - 15. 6. 2017 in Luka nad Jihlavou (Kreis Vysočina)
stattgefunden. Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" wurde
an Erwachen unserer Engagiertheit und des Interesses der Bewohner
in den Gemeinden orientiert. Zum Schluss wurden Projekte der
Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die hauptsächlich dank der
Bewohner der Gemeinde umgesetzt wurden. Modul 2 mit dem Titel
"Trends erkennen - Veränderungen ermöglichen" hat sich mit den
gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt
beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann.

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.

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts / 
Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindika
toren /
Ukazatele
výstupů

Summe der
Zielwerte der
Outputindika
toren /
Součet
cílových
hodnot
výstupu
projektu

Summe der
bisher
erreichten
Outputindika
toren /
Součet dosud
dosažených
indikátorů
výstupu

Nummer der
Outputindika
toren des
Projekts /
Číslo
ukazatele
výstupu
projektu

Bezeichnung
des
Outputindika
tors des
Projekts /
Název
ukazatele
výstupu
projektu

Zielwert /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu
projektu

Geplante
Frist /
Plánovaný
termín

Bisher
erreicht /
Dosud
dosaženo

Status der
Umsetzung /
Úroveň
dosažení cíle

OP 13 -
(Projekt)Partn

4.0 2.00
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OP 13 -
(Projekt)Partn
er sind sowohl
inhaltlich als
auch formal in
die
grenzüberschr
eitenden
Aktivitäten
eingebunden.
/ (Projektoví)
Partneři, kteří
jsou formálně
a obsahově
zapojení do
přeshraničníc
h aktivit

4.0 2.00
T1.1.1 Konferenz

Lebensalleen 
Konference
Aleje života

4.00 31.10.2017
00:00:00

0.00 proceeding
according to
work plan

T1.2.1 Broschüre –
Lebensalleen 
Brožurka Aleje
života

0.00 31.10.2017
00:00:00

0.00 not started

T1.3.1 Die
grenzüberschr
eitende Allee. 
Přeshraniční
alej

0.00 31.10.2017
00:00:00

0.00 not started

T2.1.1 Die auf
Vorstellung
der
Maßnahmen
für
Beschäftigung
der Frauen
(Männer) nach
dem
Mutterschafts
urlaub/Elternz
eit gezielte
Konferenz 
Konference
zaměřená na
představení
nástrojů pro
zaměstnávání
žen (popř.
mužů) po MD
(RD)

0.00 31.10.2018
00:00:00

0.00 not started

T2.2.1 Broschüre zur
Vorstellung
der
Maßnahmen
für
Beschäftigung
der Frauen
(Männer) nach
dem
Mutterschafts
urlaub/Elternz
eit 
Brožura
představení
nástrojů pro
zaměstnávání
žen (popř.
mužů) po MD
(RD)

0.00 31.05.2019
00:00:00

0.00 not started

T3.1.1 Exkursionen in
ausgewählte
erfolgreiche
Gemeinden 
Exkurze do
vybraných
úspěšných
obcí

0.00 31.12.2019
00:00:00

0.00 proceeding
according to
work plan

T3.2.1 Broschüre mit
Methodik und
Best-Practice-
Beispielen 
Brožura s
metodikou a
příklady dobré
praxe

0.00 31.12.2019
00:00:00

0.00 not started
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T4.1.2 Erarbeitung
eines
Lehrgangs mit
9 Modulen.
Gemeinsame
Durchführung.
Schulung von
durchschnittlic
h 20
TeilnehmerInn
en pro Modul. 
Příprava
vzdělávání s 9
moduly.
Společná
realizace.
Školení s
průměrně 20
účastníky v
každém
modulu.

0.00 31.12.2019
00:00:00

2.00 proceeding
according to
work plan

T5.1.1 Elektronische
Karte mit
Best-Practice-
Beispiele 
Elektronická
mapa příkladů
dobré praxe

0.00 31.12.2019
00:00:00

0.00 proceeding
according to
work plan

T6.1.1 eNewsletter 
eNewsletter

0.00 31.12.2019
00:00:00

0.00 not started
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Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny

Zielgruppen / Cílové
skupiny Zielwert / Cílová hodnota

Erreichte Zielgruppen
(vorige Berichtsperioden)
/ Cílové skupiny dosaženy
v předešlém období

Erreichte Werte (aktuelle
Berichtsperiode) / Cílové
skupiny dosaženy v
aktuální zprávě

Durch welche Aktivitäten
wurden die Zielwerte
erreicht / Jakými
aktivitami jste dosáhli
cílových hodnot

Beschreibung der
Zielgruppe / Popis cílové
skupiny

% der bisher erreichten
Zielgruppen / Procento
dosud dosažených
cílových skupin

lokální veřejný subjekt -
Lokale öffentliche
Einrichtung

200.00 0.00 13.00 Umsetzung der 1. und 2.
Module der Aktivität
Ausbildung T 4.1.1
Realizace 1. a 2. modulu
vzdělávání T 4.1.1

Vertreter der Gemeinden

Zástupci obcí

6.50

regionální veřejný subjekt -
Regionale öffentliche
Einrichtung

3.00 0.00 3.00 An dem Projekt sind
Projektpartner Kreis
Vysočina, Kreis Südmähren
und Land Niederösterreich
beteiligt, die am 19.9. 2016
den Vertrag über
Zusammenarbeit
unterschrieben haben. Do
projektu jsou zapojení
projektoví partneři Kraj
Vysočina, Jihomoravský kraj
a země Dolní Rakousko,
kteří dne 19. 9. 2016
podepsali smlouvu o
spolupráci.

Kreis Vysočina, Kreis
Südmähren, Bundesland
Niederösterreich

Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj,
Spolková země Dolní
Rakousko

100.00

zájmové skupiny včetně
neziskových organizací -
Interessensvertretungen
einschließlich
Nichtregierungsorganisatio
n (NGOs)

10.00 0.00 3.00 Umsetzung der 1. und 2.
Module der Aktivität
Ausbildung T 4.1.1
Realizace 1. a 2. modulu
vzdělávání T 4.1.1.

Es handelt sich um
Vertreter der NGO's.

Jedná se o zástupce
neziskových organizací.

30.00

široká veřejnost -
allgemeine Öffentlichkeit

250.00 0.00 0.00 0.00

klastry, spolky -
Clusterorganisation,
Verbände

0.00 0.00 0.00

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

1.00 0.00 1.00 An dem Projekt ist die
Regionale
Entwicklungsagentur
Südböhmens beteiligt, die
am 18.9. 2016 den Vertrag
über Zusammenarbeit
unterschrieben haben. Do
projektu je zapojena
Regionální rozvojová
agentura jižních Čech. Dne
18. 9. 2016 podepsala
smlouvu o spolupráci.

Die Regionale
Entwicklungsagentur
Südböhmens.

Regionální rozvojová
agentura jižních Čech.

100.00
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vzdělávací a výzkumné
instituce -
Forschungseinrichtungen

3.00 0.00 2.00 Umsetzung der 1. und 2.
Module der Aktivität
Ausbildung T 4.1.1
Realizace 1. a 2. modulu
vzdělávání T 4.1.1.

Lektoren die eine
öffentliche und eine private
Bildungsinstitution
vertreten.

Lektoři zastupující veřejnou
a soukromou vzdělávací
instituci.

66.66

vzdělávácí/školicí střediska
a školy - Bildungs- und
Sozialeinrichutungen

0.00 0.00 0.00

podnik, nespadající do
malých a středních
podníků (MSP) -
Unternehmen,
ausschließlich der kleinen
und mittleren
Unternehmen (KMU)

5.00 0.00 0.00 0.00

malé a střední podniky
(MSP) - Kleine und mittlere
Unternehmen (KMU)

5.00 0.00 0.00 0.00

Probleme und gefundene Lösungen / Problémy a nalezená řešení

In diesem Berichtszeitraum gab es kein Problem bei der Umsetzung des Projekts.

Ve sledovaném období se během realizace projektu nevyskytly žádné problémy.
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Horizontale Prinzipien / Horizontální principy

Horizontale Prinzipien / 
Horizontální principy

Bitte wählen Sie den Beitrag während des
Berichtzeitraumes / Vyberte prosím příspěvek v
průběhu monitorovacího období

Beschreibung des Beitrags während des
Berichtszeitraumes / Popis příspěvku v průběhu
monitorovacího období

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
Rovné příležitosti a nediskriminace

wie geplant – dle plánu Die Aktivitäten, die dieses horizontale Prinzip
unterstützen, werden in dem nächsten
Berichtszeitraum umgesetzt werden.
Aktivity podporující tento horizontální princip
budou realizovány v následujícím období.

Nachhaltige Entwicklung
Udržitelný rozvoj

wie geplant – dle plánu Das Projekt unterstützt die Idee der
nachhaltigen Entwicklung in mehreren
Aktivitäten. Z. B. die durchgeführten
Bildungsmodule 1 und 2 wurden an
Beeinflussung der Zukunftsentwicklung
aufgrund gegenwärtiger Veränderungen in der
Gesellschaft und Umwelt und Einfluss des
Menschen an den Umgebung orientiert.
Projekt podporuje myšlenku udržitelného
rozvoje v několika aktivitách. Např. proběhlé
vzdělávací moduly 1 a 2 byly zaměřené na
ovlivňování budoucího vývoje na základě
současných změn ve společnosti a v životním
prostředí, vliv člověka na okolí.

Gleichstellung von Frauen und Männern
Rovnost v postavení mezi muži a ženami

wie geplant – dle plánu Die Schlüsselaktivität an Gleichstellung von
Frauen und Männern orientiert wird in dem
nächsten Berichtszeitraum umgesetzt werden.
Klíčová aktivita zaměřena na postavení žen a
mužů bude realizována v následujících
obdobích.
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Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:
AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beginn AP / Začátek PB
01.02.2015

Ende AP / Konec PB
01.09.2016

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
completed

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner / 
Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera
Die Vorbereitung des Projektes verlief schon seit dem Jahr 2015. Es gab 7 Treffen mit interessierten Organisationen (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), wo Eingliederung der Partner,
Spezifikation der Projektziele, detaillierter Inhalt der Projektaktivitäten und ihre Koordinatoren gelöst wurde, es wurde das Projektbudget und
Zeitplan der Realisation ausgearbeitet. Der Projektvertrag wurde in der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern im eMS System geschaffen
und ins Deutsche übersetzt. Es wurden die Kosten in der Höhe von 5 000 € von einzelnem Partnern je nach dem Budget im Rahmen der
Vorbereitung ausgegeben.
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.

AP M Management / PB M Management



ATCZ100 / MagNet 
Page 10 of 45

ATCZ100 eingereicht am/podáno dne i 03.11.2016 um/v 16:04:44 Uhr/hod.

Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner) Verantwortlicher PP für das AP
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech
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Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
In diesem Berichtszeitraum fand Kommunikation unter Projektpartner statt. Es gab drei Treffen des Projektteams (14. 3. 2017 Jihlava, 24. 3.
2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz). Auf der Sitzungen wurde Zeitplan der vorgesehenen Aktivitäten fürs Jahr 2017 konkretisiert, es wurde
Projektdurchführung, Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag und organisatorische Fragen zur Projektaktivitäten mit Schwerpunkt
auf nächste geplante Aktivität Ausbildung gelöst. Die Projektpartner haben mit dem LP zusammengearbeitet bei den administrativen
Tätigkeiten die mit der Umsetzung und Administration des Projektes zusammenhängen. LP hat bisherige Umsetzung des Projektes
koordiniert, mit Verwaltungsorganen des Programms hinsichtlich Einarbeitung der Bemerkungen und Vorbereitung des EFRE-Fördervertrags
kommuniziert. Zusammen mit Projektpartnern ist die Auswahl der Teilnehmer an der zweitägigen Schulung im Rahmen der Aktivität
Ausbildung - Modul 1 und 2 verlaufen. Es wurde Vorbereitung zum Arbeitspaket Lebensallee mit betroffenen Gemeinden angefangen und
Vorbereitung der Herbstkonferenz. In diesem Zeitraum wurde die Sprachausbildung begonnen, die auf Fachterminologie orientiert ist, die mit
der Schaffung der zweisprachigen E-Karte zusammenhängt. Es wurden Verträge über eine Arbeitstätigkeit für Positionen Assistent des
Projektes (D. Marešová PP1) mit dem Anfang 4. 4. 2017 und Manager des Projektes (M. Brtnická PP2) mit dem Anfang 1.4.2017 abgeschlossen.
Für Sicherstellung der Publizität wurde ein Plakat mit Logo des Programms und mit Informationen über das Projekt geschaffen.
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). Na jednání byl upřesněn harmonogram plánovaných aktivit na rok 2017, bylo řešeno řízení
projektu, vypořádání připomínek k projektové žádosti a organizační záležitosti k projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou
aktivitu Vzdělávání. Projektoví partneři spolupracovali s LP na řešení administrativních činností souvisejících s realizací a administrací projektu.
LP koordinoval dosavadní realizaci projektu, komunikoval s orgány programu ohledně vypořádání připomínek a přípravy Smlouvy o poskytnutí
prostředků. Společně s partnery probíhal výběr účastníků dvoudenního školení v rámci aktivity Vzdělávání - modul 1 a 2. Byla zahájena
příprava k pracovnímu balíčku Aleje života s dotčenými obcemi a příprava podzimní konference. V tomto období bylo zahájeno jazykové
vzdělávání zaměřené na odbornou terminologii týkající se tvorby dvoujazyčné elektronické mapy. Byla uzavřena DPČ na pozici asistent
projektu (D. Marešová PP1) se zahájením prac. činnosti dne 4. 4. 2017 a na pozici manažera projektu (M. Brtnická PP2) se zahájením pracovní
činnosti od 1.4.2017. Pro zajištění publicity byl vytvořen plakát s logem programu a informacemi o projektu.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity
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Activity M.1 Die Treffen des Projektteams

Setkání projektového týmu

01.2017 12.2019 proceeding according to work plan

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup M.1.1 Anzahl der Treffen

Počet setkání

12.2019 Anzahl der realisierten
Treffen der
Projektteams

Počet uskutečněných
setkání projektového
týmu.

proceeding according
to work plan

/home/emshome/finan
ceReportUploads/PR50
/DEL5063//M_1.1.zip

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
14. 3. 2017 Jihlava - auf der Sitzung mit tschechischen Projektpartnern wurde Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag, Teilnahme
der NÖ Gemeinden in der Aktivität Lebensallee und Änderungen im Projekt gelöst. 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz - es wurde die
Projektsteuerung, Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag, organisatorische Fragen zur Projektaktivitäten mit dem Schwerpunkt
auf die nächste vorgesehene Aktivität Ausbildung besprochen.
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, 5. 4. 2017 Retz - bylo řešeno řízení projektu, vypořádání připomínek k projektové
žádosti, organizační záležitosti k projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou aktivitu Vzdělávání.

Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity M.2 Projektmanagement und Projektadministration

Řízení a administrace projektu

01.2017 12.2019 proceeding according to work plan

Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity M.3 Fachliche Sprachausbildung

Odborné jazykové vzdělávání

01.2017 12.2019 proceeding according to work plan

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017
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Ende AP / Konec PB
31.12.2017

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner)
JMK Jihomoravský kraj Verantwortlicher PP für das AP
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
In diesem Zeitraum verlief die Kommunikation mit betroffenen Gemeinden von der Seite PP2 mit dem Ziel passende Grundstücke für
Pflanzung der Lebensallee auszuwählen. Es wurden auch passende Räumlichkeiten für die Konferenz Lebensallee sichergestellt, die in dem
zweiten Berichtszeitraum umgesetzt sein werden. PP3 hat Unterstützung beim Finden der konkreten Partnergemeinden bereitgestellt, die
eine Lebensallee starten wollen. Telefonische Anfrage und Nachhaken bei den Bürgermeistern. Alle Projektpartner haben über die geplanten
Veranstaltung informiert und haben die Auswahl von den potentiellen Teilnehmern der Konferenz begonnen.
V tomto období probíhala komunikace s dotčenými obcemi ze strany PP2 s cílem zajištění vhodných pozemků k výsadbě Alejí života a zajištění
vhodných prostor na konferenci Aleje života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období. PP3 poskytl podporu při vyhledávání
konkrétních partnerských obcí v Dolním Rakousku, které chtějí začít budovat aleje života. Proběhla telefonická poptávka a zjišťování zájmu
starostů. Všichni projektoví partneři o plánované akci informovali a zahájili výběr potenciálních účastníků konference.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů
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Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle

T1.1 Konferenz
Lebensalleen
Konference Aleje života

Zweitägige Konferenz, die auch die grenzüberschreitende
Musteralleepflanzung vorstellt. 2denní konference v rámci níž proběhne i
ukázková výsadba přeshraniční aleje

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.10.2017
00:00:00

4.00 0.00 0.00 proceeding according
to work plan

T1.2 Broschüre –
Lebensalleen Brožurka
Aleje života

Die Broschüre wird eine Methodik der Alleepflanzung und Beispiele der
regionalen Obstbaumsorten enthalten. Brožurka bude obsahovat
metodiku výsadby aleje a příklady regionálních odrůd ovocných stromů.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.10.2017
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started

T1.3 Die
grenzüberschreitende
Allee. Přeshraniční alej

Pflanzung der neuen grenzüberschreitenden Allee. Výsadba nové
přeshraniční aleje.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.10.2017
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity
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Activity T1.1 Konferenz Lebensalleen

Konference Aleje života

01.2017 12.2017 proceeding according to work plan

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T1.1.1 Zweitägige Konferenz Lebensalleen

Dvoudenní konference Aleje života

10.2017 Ein Ziel der Konferenz
Lebensalleen ist
KnowHow-Transfer der
Alleenpflanzen und
Möglichkeiten der
Bewohnereingliederun
g in die
Gemeindeentwicklung
beim Pflanzen, bei der
Pflege um die Allee und
eine Eingliederung in
die
Gemeindeveranstaltun
gen, die damit
zusammenhängen. An
der Konferenz nehmen
Interessenten aus allen
Partnerregionen teil. 50
Personen sind
vorausgesetzt.

Cílem konference Aleje
života je přenos
know-how výsadby alejí
a možnosti zapojení
občanů do rozvoje obce
při jejich výsadbě, péči
o ni a obecních akcí s
tím spojených.
Konference se zúčastní
zájemci ze všech
partnerských regionů.
Předpokládaná účast
50 osob.

proceeding according
to work plan

/home/emshome/finan
ceReportUploads/PR50
/DEL5064//Příprava_na
_konferenci_Šafov_2.5.2
017.zip
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Am 2. 5. 2017 in Šafov hat die Vorbereitungssitzung zur Konferenz Lebensallee stattgefunden. Die Projektpartner haben die Kommunikation
mit ausgewählten Gemeinden und Auswahl von potentionellen Teilnehmern angefangen.
2.5 2017 v Šafově proběhlo přípravné jednání ke konferenci Aleje života. Projektoví partneři zahájili komunikaci s vybranými obcemi a výběr
potencionálních účastníků.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu
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Detailoutput / Dílčí
výstup T1.1.2 Lebensalleen-Broschüre

Brožurka Aleje života

10.2017 Broschüre, die ein
methodischer Fortgang
bei dem Alleenpflanzen
und Beispiele der
regionalen Arten der
Obstbäume. Es werden
200 St. der Broschüre
herausgegeben, d.h. 50
St. für jede Region –
ihre Distribution
sichern die
Projektpartner. Diese
Zahl wurde bei
Vorbereitungstreffen
und aufgrund des
Interesses der
LA21-Koordinatoren
festgesetzt. Die
Broschüre wird auch
elektronisch sein und
den Interessenten
kostenlos auf
Webseiten aller
Projektpartner zur
Verfügung stehen.

Brožurka obsahující
metodický postup při
výsadbě aleje a příklady
regionálních odrůd
ovocných stromů.
Brožury bude vytištěno
200 ks, což představuje
50 ks pro každý region
– jejich distribuce bude
zajištěna
prostřednictvím
projektových partnerů.
Tento počet byl
stanoven na
přípravných jednáních
projektu a na základě
zájmu mezi realizátory
MA21. Brožura bude
vydána i elektronicky a
zájemcům k dispozici
zdarma ke stažení na
webových stránkách
všech partnerů
projektu.

not started
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T1.2 Pflanzen der grenzüberschreitenden Alleen

Výsadba přeshraniční aleje

01.2017 12.2017 not started

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace

Beginn AP / Začátek PB
01.10.2018

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
not started

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner) Verantwortlicher PP für das AP
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech
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Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
Diese Aktivität wurde in diesem Berichtszeitraum nicht umgesetzt.
Aktivita nebyla v tomto období realizována.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle

T2.1 Die auf Vorstellung
der Maßnahmen für
Beschäftigung der
Frauen (Männer) nach
dem
Mutterschaftsurlaub/Elt
ernzeit gezielte
Konferenz Konference
zaměřená na
představení nástrojů
pro zaměstnávání žen
(popř. mužů) po MD
(RD)

Im Rahmen des Projektes wird eine gemeinsame Konferenz zur
Vorstellung der einzelnen Prozesse, die in der Praxis für die Erhöhung der
Beschäftigung der Frauen und Männer nach dem Mutterschaftsurlaub
ausgenützt werden, veranstaltet. Die Vortragenden werden die Vertreter
der Organisationen sein, die schon an den ähnlichen Programmen
beteiligt sind. Der Hauptorganisator der Konferenz wird der Leadpartner
sein. Jeder von den Projektpartnern wird eine Teilnahme der Vertreter aus
seiner Region sichern. V rámci projektu se uskuteční společná konference
k představení jednotlivých postupů, které jsou v praxi využívány pro
zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po MD/RD.
Přednášejícími budou zástupci organizací, které jsou již do podobných
programů zapojeny. Hlavním organizátorem konference bude LP. Každý z
PP se bude podílet na realizaci tím, že zajistí účast zástupců ze svého
regionu.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.10.2018
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started
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T2.2 Broschüre zur
Vorstellung der
Maßnahmen für
Beschäftigung der
Frauen (Männer) nach
dem
Mutterschaftsurlaub/Elt
ernzeit Brožura
představení nástrojů
pro zaměstnávání žen
(popř. mužů) po MD
(RD)

Aus den Beiträgen aus der Konferenz entsteht ein Sammelband, das
Vergleichung der einzelnen Einstellungen ermöglicht und Kontaktdaten
auf die Realisatoren für andere Interessenten leistet. Der Träger dieser
Aktivität ist wieder der Leadpartner. Andere Projektpartner sichern die
Unterlagen von den Vortragenden. Die Broschüre wird zweisprachig sein.
Zugleich wird durch die gewonnenen Informationen eine Karte der
grenzüberschreitenden Beispiele der guten Praxis nachgefüllt. Z
příspěvků na konferenci vznikne sborník, který umožní porovnání
jednotlivých přístupů a poskytne kontakty na realizátory pro ostatní
zájemce. Nositelem této aktivity je opět LP. Ostatní PP zajistí podklady od
přednášejících. Brožura bude vydána dvoujazyčně. Zároveň bude
prostřednictvím získaných informací doplněna mapa přeshraničních
příkladů dobré praxe.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.05.2019
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T2.1 Konferenz, die sich an einer Maßnahmenvorstellung für Beschäftigung
der Frauen (bzw. Männer) nach Mutterschaftsurlaub (Elternzeit) orientiert

Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen
(popř. mužů) po MD (RD)

10.2018 12.2019 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T2.1.1 Konferenz

Konference

10.2018 Wir veranstalten eine
Konferenz für min. 70
Teilnehmer aus
Zielgruppen. Bei der
Konferenz treten 5
Vortragende aus der
einzelnen Regionen der
beteiligten Partner auf.

Uspořádáme jednu
konferenci pro min 70
účastníků z řad cílových
skupin. Na konferenci
vystoupí 5
přednášejících z
jednotlivých regionů
zapojených partnerů.

not started
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T2.1.2 Broschüre

Brožura

05.2019 Aus Unterlagen für die
Konferenz und
geleisteten
Best-Practice-Beispiele
schaffen wir ein
Sammelband, das
zweisprachig in 500 St.
herausgegeben wird.
Diese Broschüre
werden PP in die
Gemeinden
distribuieren, die sich
mit einer Lösung dieser
Probleme beschäftigen.
Elektronisch werden die
Materialien auf
Webseiten der
einzelnen Partner zur
Verfügung stehen.

Z podkladů pro
konferenci a
poskytnutých příkladů
dobré praxe sestavíme
sborník materiálů, který
v dvoujazyčné podobě
vydáme v počtu 500ks.
Tato brožura bude
všemi PP distribuována
do obcí, které se
řešením těchto
problémů zabývají.
Elektronicky budou
materiály k dispozici na
stránkách jednotlivých
partnerů.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
AP T3 Implementierung / PB T3 Implementace
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Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner)
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech Verantwortlicher PP für das AP
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Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
PP 4 hat mit dem österreichischen Partner PP3 hinsichtlich der Vorbereitung der ersten Exkursion kommuniziert (Programm der Exkursion,
Auswahl der Lokalität), die im Österreich stattfinden wird. Im Rahmen der Aktivität Belebung von Gemeindezentren hat PP3
Vorbereitungsarbeiten zur Untersuchung in den südböhmischen Gemeinden und zur Schaffung der Methodik angefangen. Es verlief die
Kommunikation mit den lokalen und regionalen Akteuren und Diskussion zur Auswahl der Gemeinden, die als Beispiele guter Praxis dienen
könnten. Über den Schwerpunkt dieser Aktivität hat PP4 auch mit den Teilnehmern aus dem Kreis Südböhmen der Aktivität Ausbildung
kommuniziert. Er hat die Verfahren kennengelernt, die zur Lösung dieser Problematik in Niederösterreich benutzt werden. Dazu wurden
Erfahrungen des österreichischen Projektpartners genutzt. Es wurde Kommunikation mit den Vertretern der Gemeinden aus den
Partnerregionen und Vorbereitung der Untersuchung angefangen. Arbeit an dieser Aktivität wird in dem nächsten Zeitraum fortgesetzt
werden (z. B. unter Beteiligung der anderen Projektpartner wird die Untersuchung in den Partnerregionen durchgeführt und ausgewertet
werden, es wird die erste Exkursion vorbereitet mit der Vorstellung von bisherigen Outputs dieser Aktivität mit einem Muster der Beispielen
guter Praxis).
PP 4 komunikoval s rakouským partnerem PP3 ohledně přípravy první exkurze (program exkurze, výběr lokality), která se uskuteční v
Rakousku. V rámci aktivity Oživení vesnických center projektový partner započal práce na přípravě podkladů pro průzkum obcí v Jihočeském
kraji a pro tvorbu metodiky. Proběhla komunikace s místními a regionálními aktéry a diskuze k výběru obcí, které by mohly sloužit jako
příklady dobré praxe. O zaměření této aktivity komunikoval PP4 i s účastníky aktivity Vzdělávání za Jihočeský kraj. Seznámil se s postupy, které
k řešení této problematiky využívají v Dolním Rakousku, k tomu využil zkušeností rakouského projektového partnera. Byla zahájena
komunikace s představiteli obcí partnerských regionů a příprava dotazníkového šetření. Práce na této aktivitě budou pokračovat v
následujícím období (např. bude za spoluúčasti ostatních PP provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření v partnerských regionech, bude
připravena první exkurze s představením dosavadních výstupů aktivity a ukázkou příkladů dobré praxe).
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle
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T3.1 Exkursionen in
ausgewählte
erfolgreiche
Gemeinden Exkurze do
vybraných úspěšných
obcí

4 eintagige Exkursionen in ausgewählte Mustergemeinden, wo eine
Belebung des Gemeindezentrums erreicht wurde, und welche also als
Best-Practice-Beispiele dienen können. Die Reisen werden in Südmähren,
Oberösterreich, Niederösterreich und Südböhmen stattfinden. An jeder
Exkursion nehmen insgesamt ca. 50 Personen aus allen beteiligten
Regionen teil. Teilnehmer werden vor allem "engagierte" Akteure aus den
in die Untersuchung eingebundenen Gemeinden sein. Im Rahmen jeder
Exkursion wird auch ein Fachprogramm in Form von Workshops oder
Vorträgen der lokalen Akteure stattfinden und es werden Ergebnisse der
bisherigen Aktivitäten präsentiert. Die Teilnehmer bekommen Inspiration
und eine Anweisung, wie sie bei Bemühungen um Belebung der Zentren
ihrer Gemeinden vorgehen können. Die Exkursionen werden durch den
PP4 organisiert. Für das Programm der Exkursionen bei PP2 und PP3 sind
die entsprechenden Projektpartner verantwortlich. 4 jednodenní exkurze
po vybraných vzorových obcích, kde bylo dosaženo oživení centra, a které
tak mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Exkurze se budou konat na
jižní Moravu, Horního a Dolního Rakouska a do jižních Čech. Každé
exkurze se zúčastní dohromady cca 50 osob ze všech zapojených regionů.
Účastníky budou především „angažovaní“ aktéři z obcí zapojených do
průzkumu. V rámci každé exkurze se uskuteční i odborný program ve
formě workshopu či přednášky místních aktérů a budou prezentovány
výstupy dosavadních aktivit. Účastníci získají inspiraci a návod, jak při
snahách o oživení center jejich obcí postupovat. Exkurze zorganizuje PP4.
Za program exkurzí u PP2 a PP3 zodpovídají příslušní projektoví partneři.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.12.2019
00:00:00

0.00 0.00 0.00 proceeding according
to work plan

T3.2 Broschüre mit
Methodik und
Best-Practice-Beispielen
Brožura s metodikou a
příklady dobré praxe

Eine zweisprachige Broschüre (deutsch-tschechisch) in gedruckter Form
(200 St.) und auch in elektronischer Version. Die Broschüre wird eine
Zusammenfassung aller Aktivitäten, d.h. einen Auszug aus der
Untersuchung und der Methodik sowie Best-Practice-Beispiele beinhalten.
Für die Erarbeitung und die Herausgabe der Broschüre ist der PP4
verantwortlich. Dvoujazyčná brožura (česko-německá) v tištěné podobě
(200 ks) i v elektronické verzi. Brožura bude obsahovat shrnutí všech
aktivit, tzn. výtah z průzkumu a metodiky a příklady dobré praxe. Za
zpracování a vydání brožury je zodpovědný PP4.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.12.2019
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T3.1 Untersuchung des aktuellen Zustandes und Erarbeitung einer Methodik

Monitoring současného stavu a zpracování metodiky

01.2017 12.2019 proceeding according to work plan

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí

výstup T3.1.1
Untersuchung als Unterlagen für Exkursionen und Broschüre 12.2019 proceeding according

to work plan
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výstup T3.1.1
Untersuchung als Unterlagen für Exkursionen und Broschüre

Průzkum jako podklady pro exkurze a brožuru Die Aktivität beinhaltet
eine Beschreibung und
Analyse des aktuellen
Standes der
Gemeinden, die
Probleme mit
Abwanderung aus den
Zentren haben und
Gemeinden, die dieses
Problem erfolgreich
lösen, weiters
Spezifizierung von
Problemen und deren
Ursachen,
Lösungsmöglichkeiten
und
Best-Practice-Beispiele
von Gemeinden, denen
es eine Belebung ihrer
Zentren gelungen ist.
Teilergebnis werden
Fachunterlagen
(Untersuchung und
Analyse des Standes
und der Probleme,
Befragungsuntersuchu
ng und ihre
Auswertung, Auswahl
der
Best-Practice-Beispiele,
Vergleich der
Methoden in
Tschechien und
Österreich) sein, die
Quellen für
Exkursionen und die
Herausgabe der
Broschüre darstellen.

to work plan
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Aktivita obsahuje popis
a analýzu stávajícího
stavu obcí, které mají
problémy s
vylidňováním center a
obcí, kterým se daří
tento problém úspěšně
řešit, dále specifikaci
problémů, příčin
problému, možnosti
řešení a příklady dobré
praxe obcí, jimž se
podařilo oživení jejich
center. Dílčím
výstupem budou
odborné podklady
(monitoring a analýza
stavu a problémů,
dotazníkové šetření a
jeho vyhodnocení,
výběr příkladů dobré
praxe, porovnání
metod v ČR a
Rakousku), které budou
zdrojem pro exkurze a
vydání brožury.

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Es wurde die Arbeit an Vorbereitung von Unterlagen für Untersuchung und Schaffung der Methodik in den Gemeinden im Kreis Südböhmen
angefangen. Es wurde mit lokalen und regionalen Akteuren kommuniziert, und Auswahl von Gemeinden als Beispiele guter Praxis diskutiert.
Kennenlernen der Erfahrungen zur gegebenen Problematik in NÖ in der Zusammenarbeit mit PP3. Kommunikation mit Vertretern der
Gemeinden der Partnerregionen zur Vorbereitung der Untersuchung. Arbeit an dieser Aktivität werden in dem nächsten Zeitraum fortgesetzt
werden.
Byly započaty práce na přípravě podkladů pro průzkum obcí v Jihočeském kraji a pro tvorbu metodiky. Probíhala komunikace s místními a
regionálními aktéry, byl řešen výběr obcí jako příkladů dobré praxe. Seznámení se zkušenostmi k dané problematice v Dolním Rakousku ve
spolupráci s PP3. Komunikace s představiteli obcí partnerských regionů k přípravě dotazníkového šetření. Práce na této aktivitě budou
pokračovat v následujícím období.

Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T3.2 Exkursionen in ausgewählten Gemeinden - Best-Practice-Beispiele

Exkurze do vybraných obcí - příklady dobré praxe

07.2017 06.2019 not started
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Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T3.2.1 Exkursionen in ausgewählten Gemeinden

Exkurze do vybraných obcí

06.2019 Insgesamt 4
Exkursionen in
ausgewählten
Gemeinden mit einem
Fachprogramm, an
jeder Exkursion werden
ca. 50 Personen, die
"engagierten" Akteure
aus allen beteiligten
Regionen teilnehmen.

Celkem 4 exkurze do
vybraných obcí s
odborným programem,
každé exkurze se
zúčastní cca 50
účastníků,
"angažovaných" aktérů
ze všech zapojených
regionů.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T3.3 Herausgabe einer Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen

Vydání brožury s metodikou a příklady dobré praxe

05.2019 12.2019 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T3.3.1 Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen

Brožura s metodikou a příklady dobré praxe

12.2019 Zweisprachige
Broschüre (CZ-DE) in
gedruckter Form (200
St.) und in
elektronischer Version.

Dvoujazyčná brožura
(ČJ-NJ) v tištěné podobě
(200 ks) a v elektronické
verzi.

not started
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
AP T4 Implementierung / PB T4 Implementace

Beginn AP / Začátek PB
01.05.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner)
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung Verantwortlicher PP für das AP
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech
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Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
Das zweitägige Ausbildungsseminar hat in den Tagen 14. - 15. 6. 2017 im Schulungszentrum ERUDITO in Luka nad Jihlavou stattgefunden. Es
waren 28 Teilnehmer anwesend. Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" war auf Erwachung der Engagiertheit und des Interesses der
Bewohner orientiert. Den Teilnehmern wurden Projekte der Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die mit Unterstützung der lokalen
Bewohner umgesetzt wurden. Modul 2 mit dem Titel "Trends erkennen – Veränderungen ermöglichen" hat sich mit gegenwärtigen
Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann mit dem Ziel die Lebensqualität zu verbessern.
Mit Beteiligung von allen Projektpartnern wurde Informationsflayer zur Aktivität geschaffen, das den Inhalt aller 9 vorgesehenen
Bildungsmodule vorgestellt hat. Alle Projektpartner haben sich auf Vorbereitung des Seminars mit der Distribution des Infoflayers und mit der
Sicherstellung der benötigten Teilnehmeranzahl beteiligt. Das Seminar wurde simultan gedolmetscht. Dolmetschen, Unterkunft, Vermietung
von Schulungsräumen und Verpflegung wurden aus den Projektmitteln in dem ersten Berichtszeitraum bezahlt. Übersetzung der Unterlagen
werden wir in dem nächsten Berichtszeitraum beanspruchen.
Dvoudenní vzdělávací seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 ve Školicím a ubytovacím centru ERUDITO Luka nad Jihlavou, bylo
přítomno 28 účastníků. 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. Se zapojením projektových partnerů byl vytvořen informační leták k aktivitě představující obsah všech 9 plánovaných
vzdělávacích modulů. Všichni projektoví partneři se podíleli na přípravě semináře distribucí informačního letáku v jednotlivých regionech a
zajištěním potřebného počtu účastníků. Na semináři bylo zajištěno simultánní tlumočení. Tlumočení, ubytování, pronájem školicích prostor a
strava byly hrazeny z prostředků projektu v prvním monitorovacím období. Překlad podkladů si budeme nárokovat v následujícím
monitorovacím období.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle
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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.

Ein Lehrgangskonzept wird aufbauend auf den Erfahrungen aus
Oberösterreich gemeinsam weiterentwickelt und mit professionellen
externen TrainerInnen umgesetzt. Basiselemente wie persönliche
Motivation, Megatrends, Nachhaltigkeit, Teamentwicklung,
Projektmanagement und Präsentation werden thematisiert. Die Themen
werden gezielt in Richtung Ortskernbelebung, Identität (Verbundenheit
mit dem eigenen Ort) und Wiedereinstieg von Personen nach der Karenz
ergänzt. In den einzelnen Modulen findet auch ein Austausch zwischen
den TeilnehmerInnen statt. Koncept vzdělávání je na základě zkušeností z
Horního Rakouska společně dále rozvíjen a realizován profesionálními
externími lektory. Základní složky jako je osobní motivace, megatrendy,
udržitelnost, rozvoj týmu, projektový management a prezentace budou
tematizovány. Témata budou zaměřená na oživení center obcí, identitu
(spojitost s vlastní obcí) a návrat osob po mateřské dovolená. V
jednotlivých modulech se uskuteční také výměna mezi účastníky.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.12.2019
00:00:00

0.00 0.00 2.00 proceeding according
to work plan

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.1 Modul 1: Zukunft wagen Modul 2: Trends erkennen und nutzen, Vysocina

Modul 1: Pohled do budoucnosti Modul 2: Poznání a využití trendů,
Vysočina

05.2017 07.2017 completed

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.1.1 Die Teilnehmer reflektieren ihre eigene Motivation zur Gestaltung ihres

Lebensraumes.

Účastníci reflektují vlastní motivaci k utváření prostředí, ve kterém žijí.

05.2017 Es handelt sich um zwei
eintägige Seminare, die
LP veranstaltet.
Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Jedná se o dva
jednodenní semináře,
které zorganizuje LP.
Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace.

completed and
achieved as planned

/home/emshome/finan
ceReportUploads/PR50
/DEL5071//T_4.1.1.zip
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" war auf Erwachung der Engagiertheit und des Interesses der Bewohner orientiert. Den
Teilnehmern wurden Projekte der Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die mit Unterstützung der lokalen Bewohner umgesetzt wurden.
Modul 2 mit dem Titel "Trends erkennen – Veränderungen ermöglichen" hat sich mit gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und
Umwelt beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann mit dem Ziel die Lebensqualität zu verbessern. Auf der Bildung haben sich 28
Teilnehmer aus Städten und Gemeinden, lokalen Aktionsgruppen, tschechischem Kreisen und aus dem Land Niederösterreich beteiligt. Das
Seminar wurde simultan gedolmetscht.
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 obyvatel. 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, českých krajů a z Dolního Rakouska. Seminář byl simultánně tlumočen.

Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.3 Modul 3, NÖ: Nachhaltigkeit leben, Menschen beteiligen

Modul 3, DR: Udržitelnost, účast osob

10.2017 12.2017 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.3.1 Die TeilnehmerInnen können ihre Vorhaben in langfristige Entwicklungen

einbetten.

Účastníci mohou vytvořit záměry v dlouhodobém rozvoji.

12.2017 Wie man moderiert, wie
man Gruppen leitet,
neueste Methoden
(Dragon dreaming), wie
man ein guter
Gastgeber sein kann,
Soziokratie, Bürgerrat.
Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Jak na moderaci, vedení
skupin, nejnovější
metody (dračí snění),
jak být dobrým
hostitelem, sociokracie,
občanská rada.
Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace.

not started
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Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.4 Modul 4: Teams stärken, Südmähren

Modul 4: posílení týmů, jižní Morava

03.2018 05.2018 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.4.1 Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie gemeinsam in ihrem Ort mehr

erreichen.

Účastníci vědí, jak společně ve své obci dosáhnout více.

05.2018 Was die an die Zukunft
orientierten Gemeinde
erwarten, z.B. eine
Gemeinde, die
regionale Währung und
Austauschbörse hat,
auf demographische
Änderungen reagiert,
Autarkie im Bereich
Energetik,
Lebensmittel;
e-carsharing.
Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Co v NÖ očekávají obce
orientované na
budoucnost, např.
obec, která má
regionální měnu,
výměnou burzu,
reaguje na
demografické změny,
autarkie v oblasti
energetiky,
potravin,e-carsharing.P
rezentace ze semináře,
prezenční listina,
fotodokumentace.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity
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Activity T4.5 Modul 5, Süd Mähren und parallel NÖ: Projektfindung, Methodische
Zugänge, Projektmanagmentparallel in CZ und NÖ

Modul 5, Jihomoravský kraj a paralelně DR: vyhledání projektu, metodické
přístupy, projektový management paralelně v CZ a DR

05.2018 07.2018 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.5.1 Das Projekt jedes Teilnehmers ist beschrieben und umsetzungsreif.

Projekt každého účastníka je popsaný a realizovatelný.

07.2018 Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation,
Fallstudie.

Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace,
případové studie.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.6 Modul 6: Potentiale entfalten, NÖ

Modul 6: rozvoj potenciálů, Dolní Rakousko

09.2018 11.2018 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.6.1 Die TeilnehmerInnen wissen was sie gut können und was ihnen gut tut.

Eine persönliche Netzwerkkarte ist erarbeitet.

Účastníci vědí, co dobře umí a co je uspokojuje. Zpracuje se osobní mapa
sítí.

11.2018 Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
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Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.7 Modul 7: Pojektumsetzung Rflektion, Vysocina und NÖ

Modul 7: realizace projektu reflexe, Kraj Vysočina a DR

03.2019 05.2019 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.7.1 Der Stand der individuellen Pojekte ist klar und der Abschluss vorbereitet.

Stav individuálních projektů je jasný a závěr je připravený.

05.2019 Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation,
Fallstudie.

Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace,
případové studie

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.8 Modul 8: Lebendig präsentieren, NÖ

Modul 8: záživná prezentace, DR

10.2019 12.2019 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.8.1 Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie ihre Projekte so darstellen, dass sie

nachwirken.

Účastníci vědí, jak představit svůj projekt, aby zaujal.

12.2019 Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
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Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T4.9 Modul 9: Erreichtes präsentieren und feiern, Südmähren

Modul 9: prezentace dosažených výsledků, jižní Morava

11.2019 12.2019 not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T4.9.1 Die TeilnehmerInnen präsentieren die Ergebnisse ihrer Projekte. Die

gewonnenen Erfahrungen werden gesammelt.

Účastníci prezentují výsledky svých projektů. Budou sesbírány získané
zkušenosti.

12.2019 Präsentationen aus
Seminaren,
Anwesenheitsliste,
Fotodokumentation.

Prezentace ze
semináře, prezenční
listina,
fotodokumentace.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
AP T5 Implementierung / PB T5 Implementace

Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner) Verantwortlicher PP für das AP
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung



ATCZ100 / MagNet 
Page 36 of 45

ATCZ100 eingereicht am/podáno dne i 03.11.2016 um/v 16:04:44 Uhr/hod.

RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
Im Rahmen von Vorbereitungen hat am 18. 5. 2017 die Schulung zum Veröffentlichungssystem für Benutzer von Webseiten
www.zdravykrajvysocina.cz stattgefunden, die für Verarbeitung der E-Karte genutzt sein werden.
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.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle

T5.1 Elektronische
Karte mit
Best-Practice-Beispiele
Elektronická mapa
příkladů dobré praxe

Eine auf der Webseite des LPs zugängliche elektronische Karte, die
Kontakte und eine kurze Beschreibung der Best-Practice-Beispiele
beinhalten wird. Die Beispiele werden nach ihrer Spezialisierung geteilt.
Elektronická mapa přístupná na www stránkách LP, která bude obsahovat
kontaktní údaje a stručný popis příkladu dobré praxe. Příklady budou
rozčleněny podle oborového zaměření.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.12.2019
00:00:00

0.00 0.00 0.00 proceeding according
to work plan

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity
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Activity T5.1 E-Karte-Bearbeitung

Zpracovní e-mapy

01.2017 12.2019 proceeding according to work plan

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T5.1.1 Kartierung der konkreten Best-Practice-Beispiele. Eine kurze

Best-Practice-Beispiel Beschreibung und Kontakt für die Person, die
detaillierte Informationen durch die eKarte gibt.

Mapování konkrétních příkladů dobré praxe. Zobrazení krátkého popisu
příkladu dobré praxe a kontaktu na osobu, která poskytne podrobnější
informaci prostřednictvím eMapy.

12.2019 Kartierung werden
einzelne Projektpartner
in ihrem Gebiet
machen.
Datensammlung wird
regelmäßig sein (min.
einmal pro
Berichtsperiode spricht
LP alle beteiligten
Partner an).

Mapování budou
provádět jednotliví
projektoví partneři na
svém území. Sběr dat
bude probíhat
pravidelně (min. jednou
za monitorovací období
osloví kontaktní osoba
LP všechny zapojené
partnery).

proceeding according
to work plan

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Am 18. 5. 2017 hat Schulung zum Veröffentlichungssystem für Benutzer der Seiten www.zdravykrajvysocina.cz stattgefunden, die für
E-Karteverarbeitung ausgenutzt sein werden.
Dne 18. 5. 2017 proběhlo školení k publikačnímu systému pro uživatele webových stránek www.zdravykrajvysocina.cz, které budou využity pro
zpracování e-mapy.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu
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Detailoutput / Dílčí
výstup T5.1.3 Database mit Best-Practice-Beispiele

Databáze příkladů dobré praxe.

12.2019 Gesammelte
Best-Practice-Beispiele
werden regelmäßig in
die eKarte ergänzt.
Informationen darüber
werden auch
regelmäßig in
eNewsletter
erscheinen.

Sebrané příklady dobré
praxe budou pravidelně
doplňovány do eMapy.
Informace o nich budou
také pravidelně
zařazovány na vydávání
eNewsletteru.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
AP T6 Implementierung / PB T6 Implementace

Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
not started

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV Kraj Vysočina (Leadpartner) Verantwortlicher PP für das AP
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech
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Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
Diese Aktivität wurde in diesem Berichtzeitraum nicht umgesetzt.
Tato aktivita nebyla realizována.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Uk
azatele výstupů

Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu Outputindikator des
Programms /
Programový ukazatel
výstupů

Geplante
Frist
(Monat) /
Plánovaný
termín
(měsíc)
realizace

Zielwert
(Outputind
ikator) /
Cílová
hodnota
ukazatele
výstupu

Bisher
erreicht
(exklusive
dieser
Berichtspe
riode) /
Dosud
dosažené
(nezahrnuj
e dané
monitorov
ací období)

In dieser
Berichtspe
riode
erreicht /
Dosaženo
v této
zprávě

Status der Umsetzung /
Úroveň dosažení cíle

T6.1 eNewsletter
eNewsletter

Ausgabe von 3 zweisprachigen elektronischen eNewsletter während des
Projekts Vydání 3 dvoujazyčných elektronických eNewsletterů za projekt.

OP 13 - (Projekt)Partner
sind sowohl inhaltlich
als auch formal in die
grenzüberschreitenden
Aktivitäten
eingebunden. /
(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit

31.12.2019
00:00:00

0.00 0.00 0.00 not started

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity T6.1 eNewsletter

eNewsletter

01.2017 12.2019 not started
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Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup T6.1.1 Ausgabe von 3 St. eNewsletter mit Best-Practice-Beispiele und mit einem

Übersicht der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden.

Vydání 3ks eNewsletteru s příklady dobré praxe a s přehledem aktivit
realizovaných v rámci projektu.

12.2019 Kontaktperson des LPs
spricht einzelne PP am
um ihr die Beiträge zu
schicken. Sie bearbeitet
die geschickten
Materialien inhaltlich
und graphisch und
sichert eine
Übersetzung und eine
Distribution des
eNewsletters.

Kontaktní osoba LP
osloví jednotlivé PP s
žádostí o zaslání
příspěvků, upraví
obsahově a graficky
zaslané materiály do
výsledné podoby, zajistí
překlad a distribuci
eNewsletteru.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beginn AP / Začátek PB
01.01.2017

Ende AP / Konec PB
31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:
€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:
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KV Kraj Vysočina (Leadpartner) Verantwortlicher PP für das AP
JMK Jihomoravský kraj
NÖ Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung
RERA a.s. Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtzeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche
Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři
podíleli a které aktivity realizovali.
Für die Erfüllung der Programmpublizität wurden alle Einladungen, Präsentationen, Protokolle und Anwesenheitslisten mit der pflichtigen
Publizität versehen. Auf den Sitzungen des Projektteams und auf den Seminaren wurden EU-Tischflaggen und ein A3-Plakat mit dem Titel des
Projektes und Programms, das an einem sichtbaren Ort platziert wurde. Von den durchgeführten Ausbildungsmodulen 1 und 2 wurde der
Pressebericht gemacht
http://www.kr-vysocina.cz/zacalo-vzdelavani-v-oblasti-ma21-g21-realizovane-v-ramci-projektu-magnet/d-4081204/p1=1013. Informationen
über das Projekt wurden in der Projektdatenbank iBox https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-4/atcz100_magnet aktualisiert. Es gab eine Sammlung
von Unterlagen für die Anschaffung von Werbeartikeln, die in dem nächsten Berichtszeitraum gekauft werden sollten.
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-magnet/d-4081204/p1=1013. Informace o
projektu 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.
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der
vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která
nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Aktivitäten / Aktivity
Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v
němž se nachází následující aktivita/y:
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity C.1 Promotion Material

Propagační materiál

01.2017 12.2019 not started
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Detailoutput (Nr.) / Dílčí
výstup (Č.)

Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu Geplante Frist / Plánova
ná lhůta

Beschreibung des
Detailoutputs / 
Popis dílčího výstupu

Status des
Detailoutputs / 
Stav dílčího výstupu

Anhang für den
Detailoutput / 
Příloha detailního
výstupu

Detailoutput / Dílčí
výstup C.1.1 Kleine Werbemittel

Drobné propagační předměty

12.2019 LP sichert für ihn und
alle andere PP
Werbemittel, die für
Distribution von
Best-Practice-Beispielen
während der
Umsetzung der
einzelnen AP genutzt
werden.

Lead partner nechá
zhotovit pro sebe a
všechny ostatní PP
propagační předměty,
které budou využity k
distribuci příkladů
dobré praxe během
realizace jednotlivých
PB.

not started

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému
dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Aktivität (Nr.) / 
Aktivita (Č.)

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity Beginn / Začátek Ende / Konec Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity C.2 Digitale Aktivitäten

Digitální aktivity

01.2017 12.2019 not started

Kommunikationsziele / Komunikační cíle
Wissen erweitern / Zlepšit znalosti
Bei der Konferenz Lebensalleen und bei Exkursionen in ausgewählten Gemeinden mit Musterbelebungen von Gemeindezentren, werden
einzelne Teilnehmer mit aktuellen Trends im Bereich der Verbesserung der Umwelt und des Infrastrukturstands im ländlichen Raum bekannt
gemacht.
Prostřednictvím konference Aleje života a exkurzí do vybraných obcí s ukázkovým příkladem oživení centra budou jednotliví účastníci
seznámení s aktuálními trendy v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a stavu infrastruktury ve venkovském prostoru.
Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:
- / -
Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.
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Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje
Vertreter der angesprochenen Gemeinden werden nach der Datenbearbeitung im Rahmen der Untersuchung mit Musterbeispielen der
Verbesserung der Umwelt und Infrastruktur, die sie in ihren Gemeinden ausnutzen können, bekannt gemacht.
Zástupci oslovených obcí v rámci průzkumu budou po zpracování dat seznámení s ukázkovými příklady řešení zlepšování kvality životního
prostředí a infrastruktury, které budou moci ve svých obcích využít.
Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:
- / -
Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.

Wissen erweitern / Zlepšit znalosti
Bei Konferenzen zum Thema Wiedereinstiegs der Frauen/Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit werden neue Stellungen zur
Möglichkeiten der Arbeits- und Familienleben vorgestellt. Beste Best-Practice-Beispiele werden im Sammelband der Konferenzmaterialien
bearbeitet.
Na konferenci o možnostech navrácení mužů/žen po MD/RD na trh práce budou představeny nové přístupy ke slaďování pracovního a
rodinného života. Nejlepší příklady dobré praxe budou zpracovány ve sborníku materiálů z konference.
Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:
- / -
Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.

Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje
Übersicht der Best-Practice-Beispiele aus Regionen der einzelnen PP wird als ein Mustermaterial für Gemeinden und Löser dieser Problematik
dienen. Mit eNewsletter werden auch weitere Gemeinden angesprochen. Materialien werden auch auf PP-Webseiten zugänglich und allen
Interessenten zur Verfügung stehen.
Přehled příkladů dobré praxe z území jednotlivých PP bude sloužit jako vzorový materiál pro obce a řešitele této problematiky.
Prostřednictvím vydávaného eNewsletteru budou osloveny i další obce. Materiály budou také přístupné na www stránkách PP a budou k
dispozici všem zájemcům.
Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:
- / -
Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.
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Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / 
Rozpočtová položka

Gesamtes förderfähiges
Budget / Celkový způsobilý
rozpočet

Bisher anerkannte
Kosten / Doposud uznané
náklady

Anerkannte Kosten im
aktuellen Bericht / Uznan
é náklady v aktuální
zprávě

Anerkannte Kosten
(insgesamt) / 
Uznané náklady (celkem)

% der Budgetzeile / %
rozpočtové položky

Restbudget / 
Zbývající rozpočet

Personalkosten / 
Náklady na zaměstnance

101 453.80 0.00 1 387.18 1 387.18 1.37 100 066.62

Büro- und
Verwaltungsausgaben / 
Kancelářské a
administrativní výdaje

15 218.07 0.00 208.07 208.07 1.37 15 010.00

Reise- und
Unterbringungskosten / 
Náklady na cestování a
ubytování

6 105.00 0.00 51.25 51.25 0.00 6 053.75

Kosten für externe
Expertise und
Dienstleistungen / 
Náklady na externí odborné
poradenství a služby

103 623.00 0.00 5 011.99 5 011.99 4.84 98 611.01

Ausrüstungskosten / 
Výdaje na vybavení

2 400.00 0.00 303.99 303.99 12.67 2 096.01

Ankauf von Immobilien
und Bauarbeiten / 
Nákup nemovitostí a
stavební práce

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtbudget / 
Celkový rozpočet

228 799.87 0.00 6 962.48 6 962.48 3.04 221 837.39

Netto-Einnahmen / Čisté
příjmy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtes förderfähiges
Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

228 799.87 0.00 6 962.48 6 962.48 3.04 221 837.39
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Anhänge / Přílohy
Nr. / Č. Dateiname / Název souboru Kommentar / Komentář

1 Přílohy PP1.zip

2 Přílohy PP2.zip

3 Přílohy PP4.zip

4 Příloha PP3.zip
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