
Projektová fiše
Kód projektu: 16-04-KU-ORR-0477

Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného
rozvoje MA21/Gemeinde 21

Zkratka projektu: MagNet

Cíl projektu:

Vytipování těch nástrojů, které přináší obcím největší
potenciál pro zlepšení podmínek místního rozvoje na obou
stranách hranice. Jejich společná úprava a pilotní
odzkoušení. Zpracování vzorového materiálu, který může
sloužit ostatním obcím jako inspirace.

Předpokládaný termín začátku: 01.01.2017
Předpokládaný termín ukončení
realizace: 31.12.2019

Rozpočet projektu celkem: 2206089.00
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v měsících: 60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Aleje života

Zmapovaní odrůd stromů typických pro regiony, konference k
podpoře výsadby alejí, jako nástroje pro zlepšení vztahu člověka k
obci v níž žije, ke krajině, která ho obklopuje, vývoj obce a
venkovské krajiny, příklady cílené práce s veřejností, vzorová
výsadba stromů.

31.12.2019

Management
projektu

Setkávání projektového týmu, koordinace projektových aktivit,
administrace projektu. 31.12.2019

Ženy po MD/RD
Prezentace různých způsobů návratu žen/mužů do práce po MD:
práce na dálku, práce z domu, pomoc s vyhledáváním vhodného
zaměstnavatele, odbourávání psychických zábran, příprava na
konkrétní dovednosti, zkušenosti z Rakouska. 

31.12.2019

Oživení
vesnických
center

Srovnání metod práce z ČR a AT pro zkvalitnění života na venkově
a pozitivní identifikace obyvatel, snížení odchodu mladých lidí do
měst, navrácení života do center obcí, zvýšení atraktivity lokality i
pro návštěvníky, posílení cestovní ruchu a zvýšení potenciálu pro
místní podnikatele.

31.12.2019

Vzdělávání
Vzdělávací aktivita pro osobní rozvoj pracovníků veřejné správy v
oblasti MA21, jednotlivců z obcí, skládající se z 12 modulů,
zaměřených na zlepšení práce těchto osob a využití nových
poznatků z oblasti MA21. Účastníci získají osvědčení.

31.12.2019

eMapa
Mapování tematických příkladů dobré praxe, zpracování databáze
příkladů a jejich prezentace do elektronické mapy pro další
vyhledávání partnerských vazeb spolupráce.

31.12.2019

Publicita
projektu

Nákup roll-upů a propagačních materiálů pro účastníky
jednotlivých aktivit. 31.12.2019

pospichalova
Textový rámeček
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Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Hlavní partner
NO Landesregierung Partner
Jihomoravský kraj Partner
Regionální rozvojová agentura jižních Čech Partner

Tým projektu
Osoba Role

Petr Holý Projektový manager
Monika Brücknerová Finanční manager
Iveta Fryšová Koordinátor

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS 1985480.00
Výdaj 2206089.00




