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INTERREG V-A AT-CZ

WILLKOMMEN / VÍTEJTE

zur 2. Sitzung des Begleitausschusses /
u 2. zasedání Monitorovacího výboru

27. – 28. 06. 2016
Rakvice

Tagesordnung / Program jednání

1. Eröffnung und Begrüßung / Zahájení a uvítání

2. Annahme der Tagesordnung / Schválení programu jednání

3. Beschluss des Bewertungsplans INTERREG V-A AT-CZ /
Rozhodnutí o Evaluačním plánu INTERREG V-A AT-CZ

4. Beschluss der überarbeiteten Kommunikationsstrategie /
Rozhodnutí o přepracované Komunikační strategii

5. Änderung der Geschäftsordnung / Změna jednacího řádu

6. Projekteinreichungen / Podané projekty

7. Allfälliges / Ostatní
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Bewertungsplan/ Evaluační plán

Entwurf gesendet an die BA-Mitglieder am 13.06.2016 / Návrh zaslaný na členy MV dne 13. 6. 2016

Termin Gegenstand
2016 Bewertung der administrativen Belastung der Antragsteller / Begünstigen
bis 31.05.2016 Jahresdurchführungsbericht 2014/2015
2017 Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit des Programms
2017 Bewertung der Bedürfnisse des Fördergebietes und der Interventionslogik des Programms
bis 30.06.2017 (Großer) Jahresdurchführungsbericht 2016
bis 31.05.2018 Jahresdurchführungsbericht für 2017
2018 - 2019 Bewertung der Erfüllung der spezifischen Ziele der Prioritätsachsen 1, 2, 3 und 4
bis 30.06.2019 (Großer) Jahresdurchführungsbericht 2018
bis 31.05.2020 Jahresdurchführungsbericht für 2019
bis 31.05.2021 Jahresdurchführungsbericht für 2020
bis 31.05.2022 Jahresdurchführungsbericht für 2021
bis 31.12.2022 Zusammenfassung der durchgeführten Bewertungen gem. Art.  114 (2) der Verordnung  (EU) Nr.

1303/2013

bis 31.05.2023 Abschlussbericht für das Jahr 2022

Kommunikationsstrategie/
Komunikační strategie

Überarbeitete Version gesendet an die BA-Mitglieder am 13.06.2016 /
Přepracovaná verze zaslaná na členy MV dne 13. 6. 2016

Änderungen/změny:

• Budget / rozpočet € 122.000,-

• Kommunikationsbeauftragte benannt / jmenování zodpovědné osoby

• Tabelle der durchzuführenden PR-Maßnahmen / tabulka publikačních
opatření

• Indikatorentabelle / tabulka s indikátory
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BA Geschäftsordnung/
MV jednací řád

• Antrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft (Bereich Wirtschaft) auf Aufnahme in den BA /
Žádost Spolkového ministerstva pro vědu, výzkum a ekonomiku
(odbor pro ekonomiku) o členství v MV

• Empfehlung der EK zur Veröffentlichung der namentlichen Liste
der BA-Mitglieder (bisher nur Liste der Institutionen) /
Doporučení EK k zveřejnění seznamu jmen členů MV (doposud
pouze instituce)

Projekteinreichungen / podané projekty

Investitionspriorität /
Investiční priorita

Anzahl der Projekte /
Počet projektů

1a 9
1b 4
6c 4
6d 3
6f 1
10 6
11 3
Technische Hilfe / Technická pomoc 7
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Mittelausschöpfung / Čerpání programu

IP

EFRE-Mittel
genehmigt (bisher) /
schválené prostředky

ERDF (doposud)

Ausschöpfung /
čerpání %

2. BA - beantragte
EFRE-Mittel /

2. MV - požadované
prostředky ERDF

möglicher
Zielwert /
možný cíl

mögliche
Ausschöpfung /

možné čerpání %

EFRE-Programmmittel
/

prostředky ERDF z
programu

Übrig gebliebene
EFRE-Mittel /

zbývající prostředky
ERDF

1a € 0,00 0% € 7.216.625,93 € 7.216.625,93 97% € 7.419.201,00 € 202.575,07

1b € 0,00 0% € 1.964.564,37 € 1.964.564,37 39% € 5.063.100,00 € 3.098.535,63

6c € 0,00 0% € 3.288.891,20 € 3.288.891,20 10% € 32.586.081,00 € 29.297.189,80

6d € 0,00 0% € 7.575.593,22 € 7.575.593,22 101% € 7.475.234,00 -€ 100.359,22

6f € 0,00 0% € 849.821,07 € 849.821,07 16% € 5.358.234,00 € 4.508.412,93

10a € 0,00 0% € 8.585.918,49 € 8.585.918,49 63% € 13.675.112,00 € 5.089.193,51

11 € 0,00 0% € 4.043.117,43 € 4.043.117,43 20% € 20.369.075,00 € 16.325.957,57

TA € 0,00 0% € 4.647.047,83 € 4.647.047,83 79% € 5.868.896,00 € 1.221.848,17

TOTAL € 0,00 0% € 38.171.579,54 € 38.171.579,54 39% € 97.814.933,00 € 59.643.353,46

Investitionspriorität / Investiční priorita 1a
IP 1a Verbesserte und ausgeweitete F&I Kapazitäten /   Zlepšení a rozšíření výzkumné a inovační kapacity

EFRE-Mittel gesamt (€) /
Celkové prostředky EFRR

€ 7.419.201,00 100%

Genehmigt / Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

45,09 ATCZ15 Algenetics € 739.065,14 € 869.488,40 10%
44,43 ATCZ14 CAC-SuMeR € 1.344.573,23 € 1.581.850,87 18%
44,06 ATCZ38 Com3d-XCT € 528.958,12 € 622.303,68 7%
43,85 ATCZ26 PDC € 763.964,88 € 898.782,22 10%
42,04 ATCZ50 InterOP € 386.846,29 € 455.113,29 5%
40,74 ATCZ40 RIAT-CZ € 1.270.566,56 € 1.494.784,22 17%
40,17 ATCZ52 Metabo-BL € 1.309.934,32 € 1.541.099,20 18%
38,48 ATCZ75 ExoJoints € 703.211,47 € 827.307,63 9%
35,57 ATCZ73 CC-OBCO € 169.505,92 € 199.418,73 2%

Summe / Celkem € 7.216.625,93 € 8.490.148,24 97%
Rest / Zbývá € 202.575,07 3%
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ATCZ15 Algenetics
Gemeinsames tschechisch-österreichische Zentrum für Algenbiotechnologie
Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismůna poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

2
(1)

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind /
Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných
projektů

2

Algenetics 1a 01.10.2016 30.09. 2019

project parnters total costs ERDF

LP/P1
FH OÖ Forschungs & Entwicklungs
GmbH AT €520.509,20 €442.432,82

P2 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. CZ €348.979,20 €296.632,32
€869.488,40 €739.065,14

Zusammenarbeit in zwei hoch innovativen, von der
Region unterstützten Feldern: Biotechnologie &
Erneuerbare Energien. Im Projekt werden Produkte mit
hoher Wertschöpfung (Bioethanol - Einsatz als
Treibstoff und Stärke - für verschiedene
biotechnologische Anwendungen) aus Cyanobakterien
hergestellt.

V projektu je navrhována spolupráce ve dvou vysoce
inovativních a regionálně podporovaných oblastech
výzkumu -biotechnologiích a obnovitelných zdrojích
energie. Projekt je zaměřen na cenné látky ze sinic
s velkou přidanou hodnotou, bioetanol (využitelný jako
palivo) a škrob (energetika a další biotechnologické
aplikace).

ATCZ15 Algenetics
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Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Nachhaltigkeit ist sicherzustellen – Gemeinsames Zentrum für Algenbiotechnologie soll auch nach dem Projekt als solches erkennbar
sein. /
Nutno zajistit udržitelnost – společné centrum řasových biotechnologií by mělo fungovat i po ukončení projektu.

State Aid: 100 % Grundlagenforschung, AGVO Art. 25 / 100 % základní výzkum, čl. 25 Obecného nařízení o blokových vyjímkách

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Neuartigkeit der Lösungsansätze auf Fördergebiet bezogen, anderswo wird ebenso daran gearbeitet. Es ist zu erwarten, dass ein Beitrag
zum Ergebnisindikator „Erhöhung der Forschungsqoute“ geleistet wird. Projekt bringt komplementäre Kompetenzen/Expertisen der
Partner zusammen. /
Inovativnost způsobu řešení na programovém území, této problematice se vědci věnují i v jiných oblastech. Očekává se přínos k indikátoru
výsledku „navýšení výzkumné kvóty“. Projekt spojuje kompetence a odborné znalosti partnerů.

ATCZ15 Algenetics

ATCZ14 CAC-SuMeR

CAC-
SuMeR 1a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH AT € 790.000,00 € 671.500,00

P2 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. CZ € 624.791,52 € 531.072,79
P3 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. CZ € 167.059,35 € 142.000,44

€ 1.581.850,87 € 1.344.573,23

Czech-Austrian Center for Supracellular Medical Research

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismůna poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

1

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet
výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

3
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ATCZ14 CAC-SuMeR
Entwicklung eines Baukastensystems (= organähnlicher
Zellträgerstrukur die mit beliebigem Zelltyp besiedelt
werden; mikrofluidischem Kanal; Laborinfrastrukur und
Analysesoftware) für den Aufbau von Gewebe, das zur
Erforschung von vaskulären/viralen Erkrankungen  (z.B.
Arteriosklerose, FSME) dient.
ƒ Medizintechnik Zentrum
ƒ Moderne Infrastruktur für angewandte med. Forschung

Vyvinutí modulárního systému pro vytvoření tkáně, která
může být osídlena různými typy buněk a která tak poslouží
ke studiu vaskulárních a/ nebo virových onemocnění (např.
ateriosklerózy, klíšťové encefalitidy).
ƒ Laboratoř lékařské techniky
ƒ Moderní infrastruktura aplikovaného lékařského výzkumu

ATCZ14 CAC-SuMeR

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Nutzung der gemeinsamen gü. Forschungsinfrastruktur ist sicherzustellen – Kontrolle der gemeinsamen Nutzung (nicht-ökonomische
Nutzung, Dauerhaftigkeit); Weiterbestehen des „Medizintechnik-Zentrums“ – vertragliche Regelung? /
Je nutné zajistit využívání společné přeshraniční výzkumné infrastruktury – kontrola společného využívání (bez ekonomického záměru,
udržitelnost); zajištění dalšího fungování laboratoře lékařské techniky – ve smlouvě?

State Aid:
100 % Grundlagenforschung, AGVO Art. 25 / 100 % základní výzkum, čl. 25 Obecného nařízení o blokových vyjímkách

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Projekt hat Potenzial die Forschungsquote in der Region zu erhöhen (RI) /

Projekt má potenciál k navýšení výzkumné kvóty v regionu (RI)
ƒ beteiligte Institutionen bilden gutes Umfeld für Etablierung eines Zentrums für Medizintechnik /

Zapojené instituce přinášejí dostatek zkušeností k vytvoření laboratoře lékařské techniky
ƒ Es gibt eine genügende Anzahl an potenziellen externen Partnern (Forschungsorganisationen, die die Projektergebnisse und –outputs

nutzen könnten – vor allem auf der tschechischen Seite). /
Do projektu je zapojeno dostatek externích partnerů (výzkumných organizací, které my výsledky projekty mohly využívat – především
na české straně).
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ATCZ14 CAC-SuMeR

Punktebewertung / bodové hodnocení:

ATCZ38 Com3d-XCT
Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

Com3d-XCT 1a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH AT € 397.090,22 € 337.526,68

P2

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie
věd České republiky, v.v.i,
Centrum excelence Telč CZ € 225.213,46 € 191.431,44

€ 622.303,68 € 528.958,12

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismůna poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

(1)

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet
výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

2
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ATCZ38 Com3d-XCT
Hochmoderne Röntgenbildgebungssysteme zur
zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen mittels Mikro-
Computertomographie (XCT)  - Aufbau eines
Kompetenzzentrums.

Velice moderní rentgenové zobrazovací systémy pro
nedestruktivní testování (NDT) dílů, využívající
počítačovou mikrotomografii (XCT) – vybudování
kompetenčního centra.

ATCZ38 Com3d-XCT

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Unterstützung der bestehenden Forschungsstrukturen; komplementäre Infrastruktur; Nutzungskonzept für die Nachnutzung
ökonomisch/nicht ökonomisch nicht beschrieben – entscheidend für Förderung der Infrastruktur; Nachhaltigkeit des
„Kompetenzzentrums“? / podpora stávajících výzkumných struktur; komplementární infrastruktura; koncept využití není popsán
(ekonomický záměr?) – rozhodující pro podporu infrastruktury, udržitelnost kompetenčního centra?

State Aid: 100 % Grundlagenforschung / 100 % základní výzkum

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Zentren CEITEC oder ADMAS (Bauelemente) auf CZ Seite sollten ins Projekt eingebunden werden. /
Do projektu by měla být zapojena také centra CEITEC nebo ADMAS (stavební prvky) na české straně.
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ATCZ26 PDC
Protein Dynamics Centre

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind /
Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných
projektů

2

PDC 1a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Center for Advanced Bioanalysis GmbH AT € 655.278,62 € 556.986,82

P2 Masarykova univerzita CZ € 243.503,60 € 206.978,06

€ 898.782,22 € 763.964,88

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismůna poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

0
(1)

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet
výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

2

ATCZ26 PDC
Plattform aus zwei Mikroskopietechniken: 1) High-
Speed Rasterkraftmikroskopie  zur Beobachtung
dynamischer Phänomene auf Proteinebene und 2)
Kryo-Elektronenmikroskopie zur Erzielung sub-
molekularer räumlicher Auflösung.

Originální platforma kombinující dvě techniky
mikroskopie: 1) vysokorychlostní mikroskopie
atomárních sil, která umožňuje sledování dynamických
dějů na úrovní proteinů a 2) kryo-elektronová
mikroskopie , zvyšující prostorové rozlišení na sub-
molekulární úroveň.
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ATCZ26 PDC

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Unterstützt den Regionsschwerpunkt Biomedizin/Biotechnologie, Nachhaltigkeit des grenzüberschreitenden Zentrums – vertragliche
Regelung? / podporuje zaměření regionu na biomedicínu/ biotechnologii, udržitenost přeshraničního centra zakotvit ve smlouvě?

State Aid:
ƒ Grundlagenforschung im Sinne des Art. 25 der AGVO / Základní výzkum ve smyslu č. 25 Obecného nařízení o blokových vyjímkách
ƒ Erwerb und Installation eines Rasterkraftmikroskops: max. 20% wirtschaftliche Nutzung möglich, sonst beihilfenrelevant /

Nákup a instalace mikroskopu atomárních sil: využití pro hospodářské účely max. 20%, jinak veřejná podpora
ƒ Vor dem Unterzeichnen des EFRE-Vertrags: Vorlage eines Nutzungskonzepts / Před podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku z

EFRE: předložení zprávy popisující koncept využití

ATCZ50 InterOP
Interoperabilität zukünftiger Systeme der Mikrowellenübertragung /
Interoperabilita systémů mikrovlnného přenosu budoucnosti

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

InterOP 1a 01.10.2016 30.09.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH AT € 258.753,76 € 219.940,69

P2 Vysoké učení technické v Brně CZ € 196.359,53 € 166.905,60

€ 455.113,29 € 386.846,29

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismůna poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

1

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet
výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

2
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ATCZ50 InterOP
Das Forschungsprojekt zielt auf die Etablierung eines
Kompetenzzentrums zur Interoperabilität bestehender
und zukünftiger Mobilfunkstandards ab. Dazu werden
die Forschungsaktivitäten der Antragsteller gebündelt
und neue Entwicklungswerkzeuge und Messverfahren
entwickelt. Exemplarisch werden zunächst die
aktuellen Themen der Car2Car-Kommunikation, 5G
und die UHF RFID Technologie ausgewählt.

Tento výzkumný projekt je zaměřen na vytvoření
kompetenčního centra pro interoperabilitu stávajících
a budoucích bezdrátových standardů. Za tímto účelem
budou výzkumné činnost žadatelů provázány s cílem
vytvořit nové nástroje pro vývoj a měřicí postupy. Jako
příklad aplikačních oblastí byla pro ověření vybrána
Car2Car komunikace, 5G a technologie UHF RFID.

ATCZ50 InterOP

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
5G-Netz – ein aktuelles, aber auch sehr generelles Thema, nicht regionspezifisch – Mehrwert für die Region nicht ersichtlich; 5G
Technologie soll in absehbarer Zeit eingeführt werden – Frage nach der Notwendigkeit zur „Grundlagenforschung“. /
Síť 5G – aktuální, avšak spíše obecné téma, nespecifické pro daný region – nelze hodnodit přidanou hodnotu pro region; technologie 5G
by měla být zavedena v nejbližší době – klade se tedy otázky nutnosti „základního výzkumu“.

State Aid: 100 % Grundlagenforschung / 100 % základní výzkum

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
knappe Ressourcenbemessung, Notwendigkeit weiterer Kooperationen / spíše nedostačující kalulace prostředků, nutnost vytvoření další
spolupráce
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ATCZ40 RIAT-CZ
Innovationsförderung in der Grenzregion Österreich – Tschechische Republik
durch die Schaffung von Synergien im Bereich der Forschungsinfrastruktur

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

1 (0)

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet výzkumných ústavů,
které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

10
(5)

RIAT-CZ 1a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Vienna Biocenter Core Facilities GmbH AT € 848.921,61 € 721.583,36

P2
Středoevropský technologický institut - Masarykova
univerzita CZ € 488.079,38 € 414.867,47

P3
Středoevropský technologický institut - Vysoké učení
technické v Brně CZ € 75.411,17 € 64.099,49

P4 Institute of Science and Technology Austria AT € 9.225,90 € 7.842,01

P5 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně CZ € 73.146,16 € 62.174,23

€ 1.494.784,22 € 1.270.566,56

ATCZ40 RIAT-CZ
• Verbessertes Knowhow für das Management von RI und die Erbringung

von State-of-the-Art Forschungsservices
• Neue, innovative Forschungsinstrumente und –services durch die

grenzüberschreitende Nutzung komplementärer Geräteausstattung
• Ermöglichung von Zugang zu FI für externe Nutzer aus der CZ-AT-

Programmregion.
• Verstärkte Einbeziehung von Nutzern aus weniger urbanisierten Gebieten

in die Nutzung von FI

• Zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti
poskytování špičkových služeb

• Inovovaná výzkumná zařízení a služby jako výsledek společného
využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu

• Usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT
programového regionu

• Zvýšené využívání VI uživateli přicházejícími z méně
urbanizovaných oblastí
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ATCZ40 RIAT-CZ

Anmerkungen / Poznámky:
ƒ Hohe Reise- und Unterbringungskosten (ca. 150.000 €) / vysoké náklady na cestování a ubytování (cca 150.000 €)
ƒ Netzwerk und Transfer von Know-how / síťový projekt, přenos odborných znalostí

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:

ƒ Die Nutzung der FI von externen Nutzern wird durch Nutzungsgebühren ermöglicht werden, die die laufenden Kosten abdecken. Es
wird kein Gewinn berechnet werden. / Využívání výzkumné infrastrukury za uživatelské poplatky pokrývající provozní náklady. Není
počítáno se ziskem.

ƒ Falls eine neue Methode/ein neues Gerät entwickelt wird, gilt die gemeinsame Inhaberschaft aller beteiligten Partner. /
Pokud dojde k vývoji nové metody/ nového přístroje, platí společné vlastnictví všech zapojených partnerů.

ATCZ52 Metabo-BL
Infrastruktur für Metabolomik-Forschung und medizinische Chemie /
Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

Metabo-BL 1a 01.07.2016 30.06.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Biologické centrum Akademie věd České republiky CZ € 723.969,20 € 615.373,82

P2 Johannes-Kepler-Universität Linz AT € 817.130,00 € 694.560,50

€ 1.541.099,20 € 1.309.934,32

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind /
Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných
projektů

2
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ATCZ52 Metabo-BL
Erforschung des Stoffwechsels und metabolischen
Status von Zellen, Geweben und Organismen und den
zugehörenden Substanzen (Metabolite); Aufbau zweier
Forschunglabors – Anschaffung von Großgeräten im
Bereich der Massenspektrometrie.

Výzkum metabolismu a metabolického stavu buněk,
tkání a organismů a příslušných substancí (metabolitů);
zřízení dvou nových výzkumných laboratoří – pořízení
dvou velkých přístrojů z oblasti hmotnostní
spektrometrie.

ATCZ52 Metabo-BL
Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Anschaffung von Infrastruktur steht im Vordergrund, Gemeinsame Folgeaktivitäten im Sinne der Dauerhaftigkeit eher vage beschrieben.
/ Pořízení infrastruktury stojí v popředí projektu, společné následné aktivity jsou ve smyslu udržitelnosti popsány spíše nedostatečně.

State Aid: 100% Grundlagenforschung / 100 % základní výzkum
ƒ Anschaffung von Massenspektrometern und Einrichten der Metabolomiklabors: max. 20% wirtschaftliche Nutzung möglich, sonst

beihilfenrelevant / pořízení hmotnostních spektometrů a zřízení metabolomických laboratoří: využití pro hospodářské účely max. 20%,
jinak veřejná podpora;

ƒ Vor dem Unterzeichnen des EFRE-Vertrags: Vorlage eines Nutzungskonzepts /
Před podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku z EFRR: předložení zprávy popisující koncept využití

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Verfügbarkeit ähnlicher Einrichtungen in der Region prüfen (Doppelanschaffungen vermeiden) /

kontrola, zda v regionu již neexistují podobná zařízení (zabránění dvojích investic)
ƒ Keine konkreten Forschungsprojekte genannt, die entstehen können /

nejsou uvedeny žádné výzkumné projekty, které by mohly vzniknout
ƒ Regionale/grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind offensichtlich weniger das Ziel als Forschungsinfrastruktur aufzubauen /

regionální/ přeshraniční spolupráce se zdají být menším cílem než vybudování výzkumné infrastruktury
ƒ Nicht klar ersichtlich, wie nachhaltige, gü. Forschungskooperation auf diesem Gebiet gewährleistet werden kann. /

není jasné, jak chce projekt zajistit udržitelnou přeshraniční výzkumnou spolupráci
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ATCZ52 Metabo-BL
Punktebewertung / Bodové hodnocení:

ATCZ75 ExoJoints
Bioinspired and Cognitive Design and Micro-manufacturing of Exoskeleton Joinings

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind /
Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných
projektů

3

ExoJoints 1a 01.10.2016 30.09.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Johannes Kepler Universität AT € 262.610,84 € 223.219,21

P2
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV
ČR, v. v. i. CZ € 292.756,75 € 248.843,23

P3 Johannes Kepler Universität AT € 271.940,04 € 231.149,03

€ 827.307,63 € 703.211,47
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ATCZ75 ExoJoints
Etablierung eines tschechisch/österreichischen
Zentrums für Forschung und Entwicklung von
kognitiven Gelenksysteme auf europäischer Ebene.
ƒ Untersuchung – Gelenke von Gliederfüßern
ƒ Prototypen – Exoskelett-Gelenke
ƒ Tribomechanische, tribologische Untersuchungen

Vytvoření centra výzkumu a vývoje kognitivních
kloubních systémův celoevropském měřítku.
ƒ Výzkum kloubního aparátu členovců
ƒ Výroba prototypu kognitivního exoskeletonu
ƒ Tribomechanické, tribologické studie

ATCZ75 ExoJoints

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Anschaffung 3D-Drucker in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der gü. Forschungsfrage – nur anteilig/AfA berücksichtigen;
Notwendigkeit grenzüberschreitende Forschungskooperation sehr allgemein beschrieben. /
Pořízení 3D tiskárny přímo nesouvisí s aspekty přeshraničního výzkumu – je nutné zohlednit pouze poměrně / odpisy; nutnost přeshraniční
spolupráce je popsána velmi obecně.

State Aid:
ƒ 100 % Grundlagenforschung / 100 % základní výzkum
ƒ Frage der nicht-kommerziellen Nachnutzung der Geräte ist zu klären / Je nutné vyjasnit otázku nekomerčního využívání přístrojů

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Bedeutung des Projektes bzgl. Herausforderungen und Potenziale der Region ist wenig beschrieben /

Význam projektu z hlediska problémů a potenciálů regionu je popsán nedostatečně
ƒ Keine Relevanz zu nationalen/regionalen/lokalen Strategien in CZ /

Nerelevantní z hlediska národních/ regionálních/ lokálních strategií v ČR
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ATCZ73 CC-OBCO
Cross-Cultural Online Behaviour and Conversion Optimization

SO 1a Improved and extended research and innovation capacities

CC-OBCO 1a 01.09.2016 31.08.2018

project partners total costs ERDF

LP/P1 Fachhochschule Oberösterreich - Campus Steyr AT € 162.818,73 € 138.395,92

P2 Vysoká škola ekonomická v Praze CZ € 36.600,00 € 31.110,00

€ 199.418,73 € 169.505,92

OP 1 - Zahl von Grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&E (Studien, Strategieentwicklung…) /
Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.)

1

OP 2 - Zahl von F&E Einrichtungen die in grenzübergreifenden Forschungsprojekten involviert sind / Počet výzkumných ústavů,
které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

2

ATCZ73 CC-OBCO
Einfluss von Gestaltung und Design von Websites auf
das Online-Verhalten von Konsument_innen.
Erforschung der kulturellen Unterschiede im Online-
Verhalten in der Grenzregion anhand von wiss.
Methoden (Eye-tracking, Usability-Studien, Cognitive
Walktrough etc.) – Erhöhung der Conversion Rate.

Vliv designu internetových stránek na online spotřební
chování.
Průzkum kulturních rozdílů online spotřebního chování
v příhraničním regionu pomocí vědeckých metod (eye-
tracking, studie použitelnosti, uživatelské scénáře atd.).
– navýšení konverzních cílů webu.
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ATCZ73 CC-OBCO
Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Projekt beruht auf Annahme kultureller Unterschiede im online-Verhalten zwischen AT und CZ, ähnliche Untersuchungen gibt es schon
im amerikanischen und asiatischen Raum; nur eben in AT-CZ noch nicht – Projektrelevanz ist zu hinterfragen. /
Projekt se zabývá hypotézou kulturních rozdílů mezi AT a ČR v oblasti spotřebního chování, podobné výzkumy již existují např. v USA či
Asii; pouze v AT-CZ ještě ne – význam projektu?

State Aid:

ƒ Auf jeden Fall haben die Partner-Unternehmen direkten wirtschaftlichen Vorteil (Steigerung der “Conversion Rate”). Für diese wäre
dieser Vorteil nach Bemessen des Subventionswertes in Form einer de-Minimis Förderung zu bescheinigen. / Partnerské podniky
získají hospodářské zvýhodnění (navýšení konverzních cílů webu). Tato výhoda by měla být po určení subvenční hodnoty stvrzena ve
formě podpory De minimis.

ƒ Die wirtschaftliche Verwertung durch die Projektpartner selbst in Form von Folgeaufträgen von weiteren Unternehmen ist nicht
auszuschließen. Frage einer De-Minimis Beihilfe wäre in dem Fall zu klären. / Nelze vyloučit ekonomické využití výsledků ve formě
následných zakázek. Je nutné vyjasnit otázku podpory De minimis.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Beitrag zur Unterstützung junger Wissenschaftler; minimale grenzüberschreitende Wirkung aus Sicht der programmspezifischen Ziele;
Keine regionale/europäische Strategie angeführt, die mit dem Projekt verbunden wäre. /
Přínos k podpoře mladých podnikatelů; z hlediska specifických cílů programu minimální přeshraniční dopad; nejsou uvedeny žádné
regionální/ evropské strategie, na které by projekt navazoval.

ATCZ73 CC-OBCO
Punktebewertung / Bodové hodnocení:
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Investitionspriorität / Investiční priorita 1b

IP 1b Unterstützung von Unternehmen (speziell KMUs) bei der  Mitwirkung und Integration ins Innovationssystem /
Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací

EFRE-Mittel gesamt (€) /
Celkové prostředky EFRR

€ 5.063.100,00 100%

Genehmigt / Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-
Mittel / Požadované

prostředky EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

41,62 ATCZ87 AQUA INNOVATIONs € 744.127,57 € 875.444,22 15%

38,81 ATCZ16 SIP-SME € 560.502,75 € 659.415,01 11%

35,37 ATCZ79 InnovationsPLUS € 659.934,05 € 776.393,00 13%

Summe / Celkem € 1.964.564,37 € 2.311.252,23 39%

Rest / Zbývá € 3.098.535,63 61%

ATCZ84 CONNECT

ATCZ84 CONNECT

Im Zuge der Förderfähigkeitsprüfung von weiterer Projektbewertung ausgeschlossen /
V důsledku kontroly způsobilosti vyřazen z dalšího hodnocení.

Gründe / důvody:

ƒ Nicht-Erfüllung der Kriterien der IP 1b / Nesplnění kritérií IP 1b

ƒ Nicht-Erbringung der geforderten Nachweise zur Kalkulation der PK /
Nedodání požadovaných dokladů k personálním výdajům



24.06.2016

21

ATCZ87 AQUA INNOVATIONs for Future
Posílení systému přenosu inovací mezi výzkumnými a aplikačními institucemi česko-
rakouského příhraničí v oblasti sladkovodní akvakultury.

SO 1b Fostering the involvement of enterprises (primarily SME) in the innovation system

OP 3 - Zahl von Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung oder Verbesserung
der innovativen Kapazitäten / Počet zavedených nebo zlepšených služeb na podporu inovativnosti podniků

17
(1)

AQUA
INNOVATIO

Ns for
Future

1b 01.01.2017 31.12.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CZ € 449.168,95 € 381.793,60

P2 Ústav biologie obratlovců AV ČR CZ € 92.941,87 € 79.000,58

P3 Bundesamt für Wasserwirtschaft AT € 333.333,40 € 283.333,39

€ 875.444,22 € 744.127,57

ATCZ87 AQUA INNOVATIONs for Future
ƒ Zanderaufzucht vom Ei bis zum Jungfisch, ihre Umstellung

auf konventionelle Mischfuttermittel und die
damit zusammenhängende Triploidisierung des Zanders

ƒ Nutzung von Insekten als billige und naturnahe
Proteinlieferanten für Fische.

ƒ Zander sind hochpreisige Nebenfische in der
Karpfenteichwirtschaft und ermöglichen eine attraktive
Diversifizierung des Fischangebots

ƒ Chov candáta od výtěru po převedení juvenilních ryb na
umělou krmnou směs a související indukce triploidů
candáta.

ƒ Využití levných doplňkových zdrojů přirozené potravy,
hmyzu jako zdoje proteinů v rybniční akvakultuře.

ƒ Candát je vysoce ceněná ryba, která je vedlejším
produktem kaprového rybničního hospodářství a
představuje atraktivní diversifikaci nabídky ryb.
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ATCZ87 AQUA INNOVATIONs for Future

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
hohe Personalkosten (Stundensätze) bei P3, Bundesamt für Wasserwirtschaft / vysoké personální náklady u P3

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Risiko, dass Ziele nicht erreicht werden – Unsicherheit wegen eher traditionell eingestellter Teichwirtschaft /

Riziko nedosažení projektových cílů – nejistota kvůli rybníkářství založenému spíše na tradicích
ƒ Nachhaltigkeit der Ergebnisse und Sicherstellung des Einsatzes in der Teichwirtschaft ungewiss /

Nejistá udržitelnost výsledků a využívání v této metody v rybníkářství
ƒ Fördermöglichkeiten evtl. auch in anderen Programmen möglich (Europäischer Meeres- und Fischereifonds), LEADER. /

Možnost dotace z jiných programů (Evropský námořní a rybářský fond), LEADER.

ATCZ16 SIP - SME
Service Innovations Prozess für Klein- und Mittelunternehmen

SO 1b Fostering the involvement of enterprises (primarily SME) in the innovation system

OP 3 - Zahl von Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung oder Verbesserung
der innovativen Kapazitäten / Počet zavedených nebo zlepšených služeb na podporu inovativnosti podniků

1

SIP - SME 1b 01.07.2016 30.06.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs

GmbH € 257.196,35 € 218.616,89
P2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích € 229.601,00 € 195.160,85
P3 Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. € 92.714,00 € 78.806,90

P4
Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur
GmbH € 79.903,66 € 67.918,11

€ 659.415,01 € 560.502,75
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ATCZ16 SIP - SME
Entwicklung eines Instruments sowie eines online-
Tools, um einen Service-Innovationsprozess für KMUs
in beiden Regionen zu ermöglichen.

Vytvoření nástroje a softwarového nástroje k využití
inovačního potenciálu SMP v obou regionech.

ATCZ16 SIP - SME

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Standortagenturen der Region sollen explizit über Projekt informiert werden bzw. die Ergebnisse nutzen können; die Ergebnisse und die
Wirkungen bei den 20 eingebundenen KMUs sollen gut dokumentiert werden, um ein Bild über die Innovationsfähigkeit der Betriebe
und Branchen der Region zu erhalten – wäre ein Mehrwert für weitere Projektansätze /
Agentury v regionu musí být o projektu informovány, aby mohly jeho výsledků plně využít. Výsledky a dopad projektu u 20 zapojených
SMP musí být dostatečně zdokumentovány, aby bylo možné získat přehled o inovační schopnosti podniků a oborů v regionu – přidaná
hodnota pro další projektové náměty.

State Aid: unterstützte Unternehmen – Empfehlung an Pojektpartner De-Minimis Bescheinigungen auszustellen/
Podpořené podniky – doporučení, aby předložily prohlášení DeMinimis

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Hohes Potenzial für weitere Anwendung in der Region; Projektziel und spezifische Ziel gut beschrieben – Detailbeschreibung der
Bedarfslage oberflächlich beschrieben; Budgetausgewogenheit zwischen den Arbeitspaketen – Umschichtung wäre sinnvoll /
Vysoký potenciál pro další využití v regionu; cíle projektu a specifické cíle jsou dobře popsány, analýza potřeb je popsána spíše povrchně,
nevyvážený rozpočet mezi jednotlivými prac. balíčky – nutný přesun prostředků.
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ATCZ16 SIP - SME

Punktebewertung / Bodové hodnocení:

ATCZ79 InnovationsPLUS OÖ-SB
InnovationsPLUS Oberösterreich-Südböhmen / InovacePLUS Horní Rakousko-Jižní Čechy

SO 1b Fostering the involvement of enterprises (primarily SME) in the innovation system

OP 3 - Zahl von Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung oder Verbesserung
der innovativen Kapazitäten / Počet zavedených nebo zlepšených služeb na podporu inovativnosti podniků

1

Innovations
PLUS ÖO-SB 1b 01.07.2016 30.06.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 WK Oberösterreich AT € 500.900,00 € 425.765,00

P2 Jihočeská hospodářská komora JčK € 275.493,00 € 234.169,05

€ 776.393,00 € 659.934,05
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ATCZ79 InnovationsPLUS OÖ-SB
Ziel ist es, die fehlende Innovationskompetenz bzw. die
Zusammenarbeit von oö und sb KMU mit F&E&I-
Einrichtungen, Universitäten & Fachhochschulen sowie der
Betriebe untereinander im Sinne eines grenzübergreifenden
Kooperations- & Mentoringprogramms aufzubauen.
9 Impuls-Workshops,  14 Praxis- & Umsetzungstage , 4
Kooperationstreffen, 11 Netzwerktreffen, 2 Veranstaltungen
zur Information der Öffentlichkeit; 150 Unternehmer, sowie
die Forschungsexperten aus OÖ und SB werden beraten

Cílem je řešit nedostatečné inovační kompetence a spolupráci
MSP z Horního Rakouska a jižních Čech s vědeckovýzkumnými
institucemi/vysokými školami i mezi podniky navzájem a to
formou přeshraničního Mentoring programu.
9 impulzních workshopů, 14 dní praxe & realizace – s přímou
podporou expertů v podniku, 4 kooperační
setkání, 11 síťových setkání a také 2 akce k informování
veřejnosti; Podpora a poradenství přibližně 150
podnikatelům.

ATCZ79 InnovationsPLUS OÖ-SB

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Zusätzlichkeit zum laufenden Betrieb der Projektpartner? Antrag sehr allgemein beschrieben. /
Adicionalita k běžné profesní čínnosti projektových partnerů? Projektová žádost je napsaná velmi obecně.

State Aid:
Beihilfenrelevanz ist näher zu prüfen – Marktvorteil für WIFI OÖ am Bildungsmarkt, Beihilfe für die beteiligten, beratenen Unternehmen
(De-Minimis bescheinigen); DAWI De-Minimis: Einschätzung liegt vor, wäre aber noch näher zu prüfen, ob Projekt tatsächlich eine
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ vorliegt. / Relevanci veřejné podpory je nutné blíže přezkoumat – výhoda
na vzdělávacím trhu pro WIFI OÖ, podpora pro zapojené podinky, které dostanou poradenství (De Minimis); DAWI De Minimis: je k
dispozici odhad, ale zároveň je nutné přezkoumat, zda se skutečně jedná o „služby obecného hospodářského zájmu“.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Einige Aktivitäten werden auch ohne Projekt ohnehin umgesetzt (Zusätzlichkeit?) /
Některé aktivity budou implementovány i bez projektu (adicionalita?)

ƒ Teilnahme von Experten nicht näher beschrieben / Zapojení expertů není blíže popsáno
ƒ Notwendigkeit der gü. Zusammenarbeit ist nicht ausreichend beschrieben / Nutnost přeshraniční spolupráce nedostatečně popsána
ƒ Es könnten mehrere Partner eingebunden sein / Do projektu by mohlo být zapojeno více partnerů
ƒ hohe Personalkosten; wenig inhaltliche Fokussierung; grenzüberschreitende Synergien zu wenig ausfgeführt. /

Vysoké personální výdaje; nízký obsahový fokus, přeshraniční synergie nedostatečně popsány.
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ATCZ79 InnovationsPLUS OÖ-SB
Punktebewertung / Bodové hodnocení:

Investitionspriorität / Investiční priorita 6c
IP 6c Nachhaltige Inwertsetzung des regionalen kulturellen  und natürlichen Erbes /

Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem
EFRE-Mittel gesamt (€)

/
Celkové prostředky

EFRR

€ 32.586.081,00 100%

Genehmigt /
Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

42,57 ATCZ2 Bilaterales Netzwerk € 1.010.040,19 € 1.188.282,58 3%

41,89 ATCZ71 GrünRaum € 423.579,41 € 498.328,73 1%

31,43 ATCZ31 Památky žijí / Denkmäler leben € 1.206.858,88 € 1.419.833,98 4%

26,2 ATCZ60 ECHo4all € 648.412,72 € 762.838,50 2%

Summe / Celkem € 3.288.891,20 € 3.869.283,79 10%
Rest / Zbývá € 29.297.189,80 90%
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ATCZ2 Bilaterales Netzwerk

Bilaterales
Netzwerk 2a 01.04.2016 31.12.2018

project partners total costs ERDF

LP/P1
MAK – Österreichisches Museum für
angewandte Kunst / Gegenwartskunst AT € 862.552,58 € 733.169,69

P2 Moravská galerie v Brně CZ € 325.730,00 € 276.870,50

€ 1.188.282,58 € 1.010.040,19

Bilaterales Netzwerk für ein gemeinsames Kultur- und Vermittlungsprogramm zur
zentraleuropäischen Moderne / Bilaterální síť pro společný kulturní a vzdělávací program
týkající se středoevropské moderny

SO 2a Valorising the region's cultural and natural heritage in a sustainable way

OP 5 - Zahl von Kultur- und Naturerbe Elementen mit verbesserter Attraktivität /
Počet prvků, které jsou součástí kulturního/přírodního dědictví se zvýšenou atraktivitou

1

OP 6 - Zahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten um ein gemeinsames Management des gemeinsamen Erbes
zu gewährleisten / Počet přeshraničních mechanismů pro zajištění společného řízení společného dědictví

6
(1)

ATCZ2 Bilaterales Netzwerk
Grenzübergreifende Zusammenarbeit um die
zentraleuropäische Moderne sowie Kulturnetzwerke
nachhaltig zu entwickeln und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
• div. Ausstellungen
• Adaptierung Räumlichkeiten

Přehraniční  spolupráce  k vývoji středoevropské
moderny a  kulturních sítí a následně jejich
zpřístupnění veřejnosti.
• různé výstavy
• adaptace místností
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ATCZ2 Bilaterales Netzwerk

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Baut auf Vorgängerprojekt auf; 1. Ausstellung, die gefördert werden soll, wird bereits beworben und ist seit 19. 6. 2016 eröffnet – Frage
der Zusätzlichkeit / Navazuje na předchozí projekt; 1. výstava, která má být z projektu podpořena, byla již zahájena (dne 19. 6.). Otázka
adicionality.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Studie für die Wiederstellung des historischen Gartens im Josef Hoffmann Haus in Brtnice. Diese Studie steht offenbar in keinem

Zusammenhang mit den geplanten Aktivitäten /
Studie pro obnovu historických zahrad v RDJH v Brtnici očividně nesouvisí s plánovanými aktivitami.

ƒ Fragen bzgl. des Eigentums von gegenständlichen Grundstücken sind nicht gelöst. Außerdem ist die Renovierung des Hofes dieses
Hauses nicht Gegenstand des Antrags.⇓ Budgetreduzierung um 10.000 € (Kosten für die Studie). /
Otázky ohledně vlastnictví předmětných pozemků nejsou vyřešeny. Kromě toho není renovace dvora domů součástí žádosti⇓ snížení
rozpočtu o 10 000 EUR.

ATCZ2 Bilaterales Netzwerk

Punktebewertung / Bodové hodnocení:
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ATCZ71 GrünRaum

GrünRaum 2a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava,
z.s.p.o. CZ € 238.315,00 202.567,75 €

P2
Die Gärten Niederösterreichs – Verein
zur Förderung der Gartenkultur AT € 149.167,65 € 126.792,50

P3 IMC Fachhochschule Krems AT € 110.846.,08 € 94.219,16

€ 498.328,73 € 423.579,41

Inwertsetzung von Grünräumen / Zhodnocení zelených prostor

SO 2a Valorising the region's cultural and natural heritage in a sustainable way

OP 6 - Zahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten um ein gemeinsames Management des gemeinsamen Erbes
zu gewährleisten / Počet přeshraničních mechanismů pro zajištění společného řízení společného dědictví

2

ATCZ71 GrünRaum
Entwicklung einer gemeinsamen Vermarktungsstrategie
von Grünräumen (hist. Parks, Gärten) auf Basis einer
Besucherbefragung.
• Handbuch als Grundlage für die Produktentwicklung
• Gü. Netzwerktreffen, Netzwerkaufbau, Studienreisen
• Pop-up Gärten
• Marketingmaßnahmen

Vývoj společné marketingové strategie zelených ploch
(historické zahrady, parky) na základě dotazování
návštěvníků.
ƒ Manuál jako základ pro vývoj produktu.
ƒ Přeshr. síťová setkání, studijní pobyty
ƒ Pop-up zahrady
ƒ Marketingová opatření
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ATCZ71 GrünRaum

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
ist im Einklang mit den regionalen Tourismusstrategien, historische Parks und Gärten sind in der gesamten Region ein Tourismusfaktor /
v souladu s regionálními turistickými strategiemi, historické parky a zahrady představují v celém regionu turistický faktor.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Es ist nicht klar, wie genau werden die Eigentümer von Parks und Gärten motiviert bzw. wie werden sie profitieren, damit/wenn sie sich
im Projekt beteiligen. / Není zřejmé, jakým způsobem budou vlastníci parků a zahrad motivováni, aby se do tohoto projektu zapojili.

ATCZ31 Památky žijí - Denkmäler leben

Památky žijí -
Denkmäler

leben
2a 01.04.2016 31.12.2019

project partners total costs ERDF
LP/P1 Jihočeská Silva Nortica CZ € 463.800,00 € 394.230,00

P2
Jihočeská centrála cestovního
ruchu CZ € 380.800,62 € 323.680,52

P3 Národní památkový ústav CZ € 81.999,99 € 69.699,99
P4 Destination Waldviertel GmbH AT € 200.173,34 € 170.147,33

P5
Regionální rozvojová agentura
Vysočina, z.s.p.o. CZ € 293.060,00 € 249.101,00

€ 1.419.833,95 € 1.206.858,84

Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-
Waldviertel-Mühlviertel / Verbesserung des Zutritts und der Bewerbung der Kulturerbe in
Regionen Südböhmen-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel

SO 2a Valorising the region's cultural and natural heritage in a sustainable way

OP 6 - Zahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten um ein gemeinsames Management des gemeinsamen Erbes
zu gewährleisten / Počet přeshraničních mechanismů pro zajištění společného řízení společného dědictví

3
(2)
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ATCZ31 Památky žijí - Denkmäler leben
ƒ Studie, dotazování se návštěvníků, marketingová

opatření
ƒ vývoj mobilních průvodců pro památky
ƒ Mediální kampaně
ƒ Akce ve vybraných památkách s cílem zvýšit počet

návštěvníků a délku pobytu v regionech.
ƒ Workhshopy, studijní pobyty

ƒ Studie, Besucherbefragung, Marketingmaßnahmen
ƒ Entwicklung eines Mobil-Guides für Denkmäler
ƒ Medienkampagne
ƒ Veranstaltungen in ausgewählten Denkmälern, um die

Besucherzahl und die Aufenthaltsdauer in den
Regionen zu erhöhen

ƒ Workshops, Studienreisen

ATCZ31 Památky žijí - Denkmäler leben

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Bewertung der strategischen Kriterien unter der 50% Marke auf der österreichischen Seite / Vyhodnocení strategických kritérií pod 50%
hranice na rakouské straně

State Aid: laufende Kontrolle während der Projektumsetzung / průběžné monitorování během realizace projektu

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Möglichkeit, dass die Besitzer der Denkmäler nicht am Projekt teilnehmen möchten/ Možnost, že vlastníci památek se nebudou chtít

na projektu podílet.
ƒ Projekt bedingt konform mit der Tourismusstrategie Niederösterreich 2020. Überarbeitung des Projekts hinsichtlich Einklang mit NÖ

Tourismusstrategie / Projekt jen podmínečně v souladu se strategií cestovního ruchu Dolní Rakousko 2020. Přepracování projektu z
hlediska souladu se strategií cestovního ruchu DR.
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ATCZ31 Památky žijí - Denkmäler leben

Punktebewertung / Bodové hodnocení:

ATCZ60 ECHo4all

ECHo4all 2a 01.07.2016 30.06.2019

project partners total costs ERDF
LP/P1 Diözese St. Pölten AT € 513.782,00 € 436.714,70

P2 Biskupství brněnské CZ € 202.916,00 € 172.478,60
P3 Vysoká škola polytechnická Jihlava CZ € 46.140,50 € 39.219,42

€ 762.838,50 € 648.412,72

Ecclesiastical Cultural Heritage open for all

SO 2a Valorising the region's cultural and natural heritage in a sustainable way

OP 5 - Zahl von Kultur- und Naturerbe Elementen mit verbesserter Attraktivität / Počet prvků, které jsou
součástí kulturního/přírodního dědictví se zvýšenou atraktivitou

2101
(?)

OP 6 - Zahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten um ein gemeinsames Management des gemeinsamen Erbes
zu gewährleisten / Počet přeshraničních mechanismů pro zajištění společného řízení společného dědictví

122
(1)
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ATCZ60 ECHo4all

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Die Region Niederösterreich hat eine 0-Punkte Bewertung eingereicht. / Region Dolní Rakousko předložil  nulové hodnocení.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Bewertung der strategischen Kriterien unter der benötigten 50% Marke auf Projektebene, deshalb ist das Projekt nicht förderfähig. Nicht
klar wie die Zielsetzungen zu den Programmzielen und regionalpolitischen Strategien und Zielen NÖ einen Beitrag leisten; NÖ stellt keine
nationalen Mittel zur Verfügung /
Hodnocení strategických kritérií na úrovni projektu nedosahuje požadovaných 50%, projekt je tedy nezpůsobilý. Není jasné, jak cíle
projektu přispějí k dosažení programových cílů a ke strategiím regionální politiky a cílům DR; DR nedá k dispozici národní prostředky.

Investitionspriorität / Investiční priorita 6d

IP 6d Steigerung der ökologischen Stabilität und Verbesserung  der Ökosystemdienstleistungen /
Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb

EFRE-Mittel gesamt (€) /
Celkové prostředky EFRR

€ 7.475.234,00 100%

Genehmigt / Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

44,97 ATCZ28 SEDECO € 3.370.095,87 € 5.883.719,55 45%

43,6 ATCZ7 DYJE 2020 / THAYA 2020 € 2.791.244,45 € 3.283.817,00 37%

43,17 ATCZ37 Malsemuschel € 1.414.252,90 € 1.663.826,96 19%

Summe / Celkem € 7.575.593,22 € 10.831.363,51 101%

Rest / Zbývá -€ 100.359,22 -1%
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ATCZ28 SEDECO

SEDECO 2b 01.04.2016 31.12.2020

project partners total costs ERDF
LP/P1 Universität für Bodenkultur Wien AT € 487.945,58 € 263.490,61

P2 Vysoké učení technické v Brně CZ € 289.363,00 € 245.958,55
P3 Povodí Moravy, s.p. CZ € 482.027,80 € 409.723,63

P4
BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs-
und Betriebs-Gesellschaft m.b.H AT € 4.624.383,17 € 2.450.923,08

€ 5.883.719,55 € 3.370.095,87

Sedimente, Ökosystemdienstleistungen und Wechselwirkungen mit Hochwasser und Dürre
in der AT-CZ Grenzregion / Sedimenty a ekosystémové služby ve vzájemném působení s
povodněmi a suchem v pohraniční oblasti AT-CZ

SO 2b Increase of ecological stability and improvement of ecosystem services

OP 8 - Anzahl der realisierten Elemente der grünen Infrastruktur / Počet realizovaných prvků zelené
infrastruktury

1 (0)

OP 9 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des Natur-, Landschaft- und biologischen
Artenmanagement / Počet přeshraničních mechanismů v oblasti řízení přírody, krajiny a biologických druhů

3

ATCZ28 SEDECO
Ein Hauptbestandteil dieses Projekts ist die Errichtung
des Wasserbaulabors, in welchem mit Hilfe von
Modellen neue grüne Infrastrukturen getestet werden,
bevor diese vor Ort umgesetzt werden. Weiters wird
ein Leitfaden für nachhaltige Renaturierung und
Erhaltung von Mäandern und Flussufern, sowie eine
Sedimentmanagementstrategie erarbeitet.

Významnou součástí tohoto projektu je výstavba hydraulické
laboratoře, ve které budou pomocí modelů testovány nové
ekologické infrastruktury předtím než budou zavedeny v praxi.
Navíc budou vytvořeny obecné zásady pro udržitelný provoz
napojených ramen a pobřežní revitalizace, stejně jako strategie
řízení sedimentů.
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ATCZ28 SEDECO

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
ƒ Kooperation mit ATCZ7 (DYJE 2020/THAYA 2020) / spolupráce s ATCZ7 (DYJE 2020/THAYA 2020)
ƒ Ausfinanzierung (positive Genehmigung aller Teile in Programmen AT-SK, AT-HU und AT-CZ) muss gesichert sein. /

Financování projektu (kladné schválení všech částí projektu v programech AT-SK, AT-HU a AT-CZ) musí být zajištěno.

State Aid:
ƒ Errichtung des Wasserbaulabors: max. 20% wirtschaftliche Nutzung möglich, sonst beihilfenrelevant /

Výstavba hydraulické laboratoře : využití pro hospodářské účely max. 20%, jinak veřejná podpora
ƒ Vor dem Unterzeichnen des EFRE-Vertrags: Vorlage eines Nutzungskonzepts /
Před podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku z ERDF: předložení zprávy popisující koncept využití

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Wasserbaulabor wird aus mehreren Quellen finanziert – Zeitplan schwierig abzuschätzen – Risikofaktor /
Hydraulická laboratoř je financována z vícero zdrojů – nesnadný odhad harmonogramu – riziko.

ATCZ28 SEDECO
Punktebewertung / Bodové hodnocení:
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ATCZ7 DYJE 2020 - THAYA 2020

DYJE 2020 -
THAYA 2020 2b 01.05.2016 29.02.2020

project partners total costs ERDF
LP/P1 Povodí Moravy, s.p. CZ € 2.208.817,00 € 1.877.494,45

P2
via donau - Österreichische
Wasserstraßen-Gesellschaft mbH AT € 680.000,00 € 578.000,00

P3 Umweltbundesamt AT € 100.000,00 € 85.000,00

P4

Výzkumný ústav vodohospodářský
T.G. Masaryka, veřejně výzkumná
instituce CZ € 230.000,00 € 195.500,00

P5 Nationalpark Thayatal GmbH AT € 65.000,00 € 55.250,00

€ 3.283.817,00 € 2.791.244,45

DYJE 2020 / THAYA 2020

SO 2b Increase of ecological stability and improvement of ecosystem services

OP 8 - Anzahl der realisierten Elemente der grünen Infrastruktur / Počet realizovaných prvků zelené
infrastruktury

5 (2)

OP 9 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des Natur-, Landschaft- und biologischen
Artenmanagement / Počet přeshraničních mechanismů v oblasti řízení přírody, krajiny a biologických druhů

10
(5)

ATCZ7 DYJE 2020 - THAYA 2020
ƒ Vědecké a metodické základy, týkající se monitorování,

stavu vody, rybí populace a říční morfologie.
ƒ Nápravná opatření k zachování dobrého stavu vodního

útvaru.
ƒ Podpora rybí migrace a reprodukce: rybí přechody /

Archimedův šroub.

ƒ Schaffung methodischer Grundlagen für das Monitoring,
von Gewässerzustand, Fischpopulation,
Gewässermorphologie

ƒ Renaturierungsmaßnahmen zum Erhalt des guten
Zustandes des Wasserkörpers.

ƒ Unterstützung der Fischmigration und –reproduktion:
Fischaufstiegshilfen / Archimedesschrauben
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ATCZ7 DYJE 2020 - THAYA 2020

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Kooperation mit SEDECO ATCZ28 (Datenanalysen, Modellversuch der Mäanderanbindungen soll im Wasserbaulabor stattfinden) /
Spolupráce s projektem SEDECO ATCZ28 (analýzy dat, model napojení odstavených ramen v hydraulické laboratoři)

State Aid: Stromerzeugung durch Archimedesschraube bzw. Anbindung an das öffentliche Netz – State Aid relevant? /
Archimédův šroub vyrábí  elektrickou energii resp. počítá se s napojení na veřejnou sít – zakládá veřejnou podporu?

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Bezugnehmend auf die Herstellung der Vernetzung des Gewässers und dem geplanten Monitoring wird auf eine Abstimmung der

Ergebnisse mit österreichischen Regelwerken und Experten hingewiesen, um die Ergebnisse auch in Österreich verwenden zu können
/ Ze zřetelem na vytvoření vodního síťování a na plánovaný monitoring je poukazováno na nutnou harmonizaci výsledků s rakouskými
předpisy a odborníky, za účelem využití výsledků v Rakousku

ƒ Falls es zur Generierung von Einkommen kommen sollte, dann muss eine Berechnung nachgereicht werden. /
Pokud budou generovány příjmy, pak musí být předložen jejich výpočet.

ATCZ37 Malsemuschel

Malsemuschel 2b 01.01.2017 31.12.2020

project partners total costs ERDF
LP/P1 Ministerstvo životního prostředí CZ € 259.000,00 € 220.150,00

P2
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce CZ € 539.338,00 € 458.437,30

P3 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR CZ € 162.668,48 € 138.268,20
P4 Jihočeský kraj CZ € 49.993,48 € 42.494,45

P5
Amt der Oberösterreichischen
Landesregierung AT € 652.827,00 € 554.902,95

€ 1.663.826,96 € 1.414.252,90

Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v
povodí Malše/Förderung der natürlichen Umwelt und des Vorkommens der
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) im Maltsch-Einzugsgebiet

SO 2b Increase of ecological stability and improvement of ecosystem services

OP 9 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des Natur-, Landschaft- und biologischen
Artenmanagement / Počet přeshraničních mechanismů v oblasti řízení přírody, krajiny a biologických druhů

3 (1)
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ATCZ37 Malsemuschel
Posílení populace ohrožené perlorodky říční v hraniční
řeky Malše. Nejlepší místa budou definovány tzv.
trojstupňovým výběrem, kde budou monitorovány
vysazené kultivované perlorodky říční. Tento
monitoring pomůže sbírat informace o lokalitě,
opatření ke snížení dalšímu poškození stanovišt.

Populationsstärkung der vom Aussterben bedrohten
Flussperlmuschel im Grenzfluss Maltsch. Durch eine 3-
Stufen-Wahl werden die bestmöglichen Standorte
ausgewählt, wo gezüchtete ausgesetzte
Flussperlmuscheln beobachtet werden. Dieses
Monitoring hilft Informationen über den Lebensraum,
Maßnahmen zur Reduzierung weiterer Schäden des
Lebensraums zu sammeln.

ATCZ37 Malsemuschel

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Projekt kann einen Beitrag zum öffentlichen Bewusstsein der Bevölkerung leisten - Kinder und Jugendliche als Zielgruppe. /
Projekt může přispět k navýšení povědomí obyvatelstva (viz odborné hodnocení níže) – děti a mladiství jako cílová skupina

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Gefahr, dass einige Nutzungsgruppen nicht überzeugt werden können, und es deshalb zu keiner nachhaltigen Änderung bei der
Landschaftsnutzung  kommt. / Riziko, že se nepodaří některé skupiny přesvědčit a že nedojde k trvalé změně ve využívání krajiny.
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Investitionspriorität / Investiční priorita 6f

IP 6f Förderung der Nutzung des Öko-Innovationspotenzials  der Region /
Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu

EFRE-Mittel gesamt (€) /
Celkové prostředky EFRR

€ 5.358.234,00 100%

Genehmigt / Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty 43,94 ATCZ42 INTEKO € 849.821,07 € 999.789,51 16%

Summe / Celkem € 849.821,07
€ 999.789,51 16%

Rest / Zbývá € 4.508.412,93 84%

ATCZ42 INTEKO

INTEKO 2c 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Zemědělská a ekologická regionální
agentura, z.s. CZ € 420.323,12 € 357.274,65

P2 Bio Forschung Austria AT € 378.586,77 € 321.798,75
P3 Mendelova Univerzita v Brně CZ € 110.879,62 € 94.247,67
P4 Bundesamt für Wasserwirtschaft AT € 90.000,00 € 76.500,00

€ 999.789,51 € 849.821,07

Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochrana půdy / Innovation der
Technologien bei Kompostierung, Kompostanwendung und Bodenschutz

SO 2c Fostering the utilisation of eco-innovative potential of the region

OP 10 - Anzahl der Öko-Innovationen, welche in der grenzüberschreitenden Region vorgestellt wurden /
Počet ekologických inovací zavedených v příhraniční oblasti

3 (1)

OP 11 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten/Mechanismen im Bereich der Öko-Innovationen / Počet
přeshraničních mechanismů v oblasti ekologických inovací

4 (2)
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ATCZ42 INTEKO

Cíl projektu INTEKO je inovativní technologie
kompostování, která zajišťuje standardizaci kvality
kompostu. Tato technologie umožňuje recyklaci
organických látek, fosforu a dusíku z organického
odpadu.

Ziel des Projektes INTEKO ist eine innovative Kompost-
Technologie, die die Standardisierung der
Kompostqualität sichert. Diese Technologie ermöglicht
es, organische Substanzen, Phosphor und Stickstoff aus
den organischen Abfällen zu rezyklieren.

ATCZ42 INTEKO

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Outputs sind im gesamten Programmgebiet anwendbar; Grund-/Trinkwasserschutz als Thema. /
Výstupy jsou aplikovatelné v celém programovém území; důležité téma ochrany podzemní a pitné vody.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Die Risiken des Klärschlamm als eine Quelle von Keimen, Bakterien usw. werden nicht angesprochen. /

Rizika kalů jako zdroje bakterií apod. nejsou adresována.
ƒ Der Detaillierungsgrad des Projektbudgets (auf Partnerebene) könnte zwecks Nachvollziehbarkeit und besserer Planbarkeit präziser

dargestellt werden. / Rozpočet jednotlivých partnerů by mohl být z důvodu transparentnosti a lepšího plánování popsán podrobněji.
ƒ Warum im AP M nicht alle PP beteiligt? / Proč nejsou do PB M zapojeni všichni projektoví partneři?
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Investitionspriorität / Investiční priorita 10a
IP 10a Erweiterung des gemeinsamen Angebots an   Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen /

Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit
EFRE-Mittel gesamt (€)

/
Celkové prostředky

EFRR

€ 13.675.112,00 100%

Genehmigt /
Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

42,45 ATCZ35 MatemaTech € 547.073,14 € 643.615,47 4%

42,43 ATCZ23 C4PE € 1.406.124,81 € 1.654.264,50 10%

40,04 ATCZ68 Initative 50+ - Iniciativa 50+ € 170.624,93 € 200.735,22 1%

39,87 ATCZ62 CLIL jako výuková strategie na VŠ € 434.666,22 € 511.372,04 3%

39,01 ATCZ5 BIG € 3.864.976,49 € 4.547.031,17 28%

37,58 ATCZ65 EDUGARD € 2.162.452,90 € 2.544.062,26 16%

Summe / Celkem € 8.585.918,49 € 10.101.080,66 63%

Rest / Zbývá € 5.089.193,51 37%

ATCZ35 MatemaTech

MatemaTech 3a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích CZ € 304 457.24 € 258 788.65

P2 Jihočeská hospodářská komora CZ € 46 413.24 € 39 451.25
P3 Johannes Kepler Universität Linz AT € 292 744.99 € 248 833.24

€ 643 615.47 € 547 073.14

Matematickou cestou k technice /Durch den mathematischen Weg zur Technik

SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human
resources potential in cross border region

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na
přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

120

OP 12 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training und Bildung fördern /
Počet přeshraničních mechanismů na podporu společného vzdělávání a odborné přípravy

39
(2)



24.06.2016

42

ATCZ35 MatemaTech
Bildung einer Sammlung von innovativen Unterlagen für
Mathematikunterricht an Grund- und Sekundärschulen in
tschechischer und deutscher Sprache, mit Verwendung von
Informationstechnik, inkl. der mathematischen Software
GeoGebra; Erstellen der Arbeitsgruppen an den Grund- und
Sekundärschulen, einschließlich Einbeziehung der
Industriebetriebe; Umsetzung von gü. Koordinierungs- und
Ausbildungsaktivitäten für Schulen und Öffentlichkeit; Gründung
und Inbetriebsetzung des STEM-Bildungszentrums anhand der
Erfahrungen des österreichischen Partners.

Vytvoření souboru inovativních výukových materiálů pro
výuku matematiky na ZŠ a SŠ v Čj a Nj s využitím PC
technologií, vč. matematického softwaru GeoGebra; vytvoření
pracovních skupin ZŠ a SŠ včetně zapojení průmyslových
podniků; realizace přeshraničních koordinačních a
vzdělávacích aktivit pro školy a veřejnost; založení a spuštění
vzdělávacího centra STEM na základě zkušeností AT partnera

ATCZ35 MatemaTech

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Projekt knüpft an das vorangegangene Projekt „Mathematik ohne Grenzen“ an, die Aktivitäten werden sich wiederholen. /
Projekt navazuje na předchozí projekt „Matematika bez hranic“, aktivity se opakují.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Projektziele sind realistisch und verständlich, die Beteiligung von Unternehmen und Teilung der guten Praxis ist positiv zu bewerten –
Einrichtung des Bildungszentrums STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) bei der Südböhmischen Universität. /
Projekt má reálné a srozumitelné cíle, pozitivní je zapojení firemní sféry a přenos příkladu dobré praxe – zřízení vzdělávacího centra STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) při JČU.
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ATCZ23 C4PE

C4PE 3a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Niederösterreichische Landesakademie AT € 641 229.00 € 545 044.65

P2 Vysočina Education CZ € 315 295,30 € 268 001.00
P3 Střední průmyslová škola Třebíč CZ € 222 897.00 € 189 462.45

P4
Střední škola stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, příspěvková organizace CZ € 243 597.60 € 207 057.96

P5
Střední škola strojírenská a
elektrotechnická, příspěvková organizace CZ € 100 035.42 € 85 030.10

P6

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Hustopeče, příspěvková
organizace CZ € 131 210.18 € 111 528.65

€ 1 654 264.50 € 1 406 124.81

Concepts for Professional Education in Border Regions

SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human
resources potential in cross border region

ATCZ23 C4PE

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy
na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

372

OP 12 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training und Bildung fördern /
Počet přeshraničních mechanismů na podporu společného vzdělávání a odborné přípravy

3
(1)

Concepts for Professional Education in Border Regions

Ein Rahmenplan für eine grenzüberschreitende
Schulkooperation; die Entwicklung von berufsspezifischen
Lehrmaterialien, die den grenzüberschreitenden
Fachunterricht erleichtern; die Ausbildung von
BerufsorientierungskoordinatorInnen und Durchführung
der Berufsorientierungsaktivitäten; die Entwicklung eines
Begabungsscreenings; Ferialpraktika; Betriebsbesuche.

Rámcový plán pro přeshraniční spolupráci škol, vytvoření
specifických učebních materiálů, které usnadní přeshraniční výuku
odborných předmětů; vyškolení koordinátorů profesní orientace a
realizací aktivit profesní orientace; vývoj testu k určení profilu
schopnosti; prázdninové praxe, návštěvy podniků.
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ATCZ23 C4PE

ATCZ23 C4PE
Anmerkungen / Poznámky:
ƒ Übertragung eines neuen Tests für den Bereich Berufsberatung. /
Přenos nového testu uplatnitelného v rámci kariérního poradenství do projektu.

ƒ Überwindung von Sprachbarrieren erscheint als wesentlicher Erfolgsindikator, der durch die gemeinsame Erarbeitung mehrsprachiger
Arbeitsunterlagen für den Fachbereich poitiv beeinflusst werden kann. /
Překonání jazykové bariéry se jeví jako nezbytný indikátor úspěchu, který může být pozitivně ovlivněn společným zpracováním
vícejazyčných pracovních podkladů pro obor.

ƒ Projektgröße kann Probleme beim Management verursachen. / Velikost projektu může přinést problémy v jeho řízení.
ƒ Auf der AT Seite gibt es keine Schulen unter den Projektpartnern, laut Projektantrag sollen sich Schulen beteiligen, finanzielle Aspekte

dieser Beteiligung sind jedoch nicht ganz klar. / Na rakouské straně nejsou přímými partnery školy, zprostředkovaně se s jejich
zapojením počítá, není jasné, jak bude jejich zapojení řešeno finančně.

ƒ Angemessenheit der Beschaffung der Ausstattung (das selbe gilt auch für die Dienstleistungsbeschaffung) ist ungenügend
beschrieben. / Nelze posoudit přiměřenost nákupu vybavení (stejně jako nákup služeb), není dostatečně popsáno.
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ATCZ68 Initiative 50+ - Iniciativa 50+

Initiative 50+ -
Iniciativa 50+ 3a 01.09.2016 28.02.2018

project partners total costs ERDF

LP/P1 Berufsförderungsinstitut Oberösterreich AT € 122 884.22 € 104 451.58

P2 Jihočeská rozvojová o.p.s. CZ € 77 851.00 € 66 173.35

€ 200 735.22 € 170 624.93

Schulung, Coaching & Integrationsmodelle  für Berater/innen für arbeitslose Menschen über 50 Jahre in Südböhmen
und Oberösterreich / Školení, koučing & integrační modely pro poradce/poradkyně pro nezaměstnané nad 50 let v
Jihočeském kraji a Hor. Rakousku

SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human
resources potential in cross border region

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy
na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

254
(0)

ATCZ68 Initiative 50+ - Iniciativa 50+

Erstellen des Expertenbeirats, Entwicklung von acht
Schulungsmodulen; Schulungen für BeraterInnen für
Arbeitslose 50+ (mind. 64 Teilnehmer),
Abschlusskonferenz

Vytvoření Rady expertů, vytvoření osmi bilaterálních
školících jednodenních modulů; proškolení poradců
pro cílovou populaci 50+ v těchto modulech (minim. 64
účastníků); závěrečná konference
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ATCZ68 Initiative 50+ - Iniciativa 50+

Anmerkungen / Poznámky:
ƒ Die Zielwerte realistisch und im Einklang mit Projektkosten. / Cílové hodnoty realistické a v souladu s náklady projektu.
ƒ Projektaktivitäten logisch eingeordnet. / Dílčí hodnoty projektu jsou logicky uspořádány.
ƒ Es fehlt eine Problemanalyse des Gebiets anhand realer Daten. / Chybí problémová analýza území na základě reálných dat.
ƒ Keine Aktivität zur Überprüfung der Wirkung, welche die Innovation der Trainingsmodule direkt an der Gruppe 50+ haben wird, inkl.

Feedback; / Chybí aktivita k ověření vzdělávacích modulů přímo na skupině 50+ včetně zpětné vazby.
ƒ Budget in Bezug auf die einzelnen Aktivitäten (detaillierte Kommentare zu den einzelnen Posten) schwach ausgearbeitet, bestimmte

Budgetposten sind überbewertet / Nejslabší částí je rozpočet ve vztahu k jednotlivým aktivitám (podrobné komentáře k položkám), některé
položky rozpočtu jsou nadhodnocené.

ƒ Kein Fokus auf Arbeitgeber – Empfehlung einer engeren Zusammenarbeit auch mit der Handelskammer, den Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften / Pečlivější zaměření projektu na zaměstnavatele a těsnější spolupráce s Hospodářskou komorou, se Svazy zaměstnavatelů, s
odbory.

ATCZ62 CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

CLIL jako
výuková

strategie na
vysoké škole

3a 01.11.2016 31.10.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích CZ € 219 338.56 € 186 437.77

P2
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs
GmbH AT € 292 033.48 € 248 228.45

€ 511 372.04 € 434 666.22

Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human
resources potential in cross border region

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na
přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

45
(20)

OP 12 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training und Bildung fördern /
Počet přeshraničních mechanismů na podporu společného vzdělávání a odborné přípravy

1
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ATCZ62 CLIL jako výuková strategie na vysoké škole
Module von fachspezifischen Fächern technischer Bereiche in Deutsch,
Tschechisch und English, die die Hochschullehrer beider Schulen in
Zusammenarbeit mit professionellen Didaktikern, Sprachwissenschaftlern
und vor allem Vertretern des Anwendungssektors erschaffen werden. Es
handelt sich um Schlüsselfächer der Fachrichtungen Maschinenbau,
Bauwesen, Logistik, Informatik. Interaktive E-Learning-Erarbeitung der
Module garantiert die Nutzbarkeit sowohl in der Lehre als auch im
Selbststudium. Das Ergebnis werden auch Fachbücher und weitere
Publikationen, die in der Lehre und in der Praxis genutzt werden. Das
Ergebnis des Projektes ist gleichzeitig die Vorbereitung von
Akkreditierungen für die Harmonisierung und Anerkennung einzelner
Fächer im Rahmen der jeweiligen Fachrichtung, die Vorbereitung der
Dokumente für duale Ausbildung und Möglichkeiten für Austausch.

Moduly odborných předmětů technických oborů zpracované v
německém, českém a anglickém jazyce, které vytvoří ve spolupráci s
odbornými didaktiky, jazykovědci a především zástupci aplikační sféry
vysokoškolští učitelé obou škol. Jedná se o klíčové předměty oborů
Strojírenství, Stavebnictví, Logistika a Informatika. Interaktivní e-
learningové zpracování modulů zaručuje využitelnost jak v přímé
výuce, tak v samostudiu. Výsledkem budou též odborné knihy a další
publikace, které budou využívány ve výuce i praxi. Výsledkem projektu
je zároveň i příprava akreditací pro harmonizaci a uznávání
jednotlivých předmětů v rámci daného oboru či příprava dokumentů
pro duální vzdělávání a dále možnosti studentských výměn.

ATCZ62 CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

Anmerkungen / Poznámky:

ƒ Outputindikatoren sind übertrieben, die Teilnehmer der Abschlusskonferenz sollten nicht in den Wert CO46 (Zahl der Teilnehmer an
gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen..) eingeschlossen werden, der Wert des Indikators OP12 soll (im Einklang mit
dem Hauptziel des Projekts) in einer umfassenden gemeinsamen Erstellung des Konzepts für den Universitätsunterricht bestehen. /
Indikátory výstupy jsou nadsazeny do hodnoty CO46 (Počet účastníků společných programů ..) jsou chybně připočteni účastníci
závěrečné konference, hodnotu indikátoru OP 12 by měla tvořit (v souladu s hlavním cílem projektu) 1 komplexní společná koncepce
výuky na VŠ.

ƒ Übertriebene Stundensätze für das Umsetzungsteam des Leadpartners, die die empfohlenen Grenzwerte überschreiten. /
Nadhodnocené hodinové sazby realizačního týmu vedoucího partnera projektu, které překračují programem doporučené limity.
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ATCZ5     BIG

BIG 3a 01.03.2016 31.10.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Amt der NÖ Landesregierung AT € 1 473 134.00 € 1 252 163.90

P2

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám České
Budějovice CZ € 566 853.00 € 481 825.05

P3 Vysočina Education CZ € 502 317.99 € 426 970.29

P4

Středisko služeb školám a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace CZ € 592 657.40 € 503 758.79

P5 Stadtschulrat für Wien Europa Büro AT € 670 400.00 € 569 840.00

P6
Österreichische Kinderfreunde -
Landesorganisation Wien AT € 566 934.18 € 481 894.05

P7
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion
Bildung und Gesellschaft AT € 174 734.60 € 148 524.41

€ 4 547 031.17 € 3 864 976.49

Bildungskooperationen in der Grenzregion

SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human
resources potential in cross border region

ATCZ5     BIG
CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy
na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

63

OP 12 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training und Bildung fördern /
Počet přeshraničních mechanismů na podporu společného vzdělávání a odborné přípravy

89
(1)

ƒ Erstellung eines Gesamtpakets für die zukünftige
pädagogische Arbeit (Leitfäden, Lehr- und Lernmaterialien
zur durchgängigen Sprachbildung unter bewusster
Einbindung der Eltern als Teil einer gemeinsamen
Bildungslandschaft in Theorie und Praxis.

ƒ Installation einer bilateralen Wissensplattform zur besseren
Vernetzung der neuen innovativen Methoden und
Materialien.

ƒ Qualifizierung der Päd. nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen.

ƒ Einsatz von Kindergartenpädagoginnen in zweisprachigen
(DE/CZ) Kindergärten.

ƒ Vytvoření souhrnného balíčku pro budoucí pedagogickou práci
(příručky, vyučovací a učební materiály pro jazykové vzdělání,
které počítají se začleněním rodičů jako součásti společné
vzdělávací platformy v teorii a praxi).

ƒ Instalace bilaterální platformy pro lepší propojení nových
inovativních metod a materiálů. Kvalifikace učitelů podle
aktuálních vědeckých poznatků.

ƒ Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle aktuálních
vědeckých poznatků.

ƒ Nasazení pedagogů ve dvojjazyčných školkách (NJ/ČJ).
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ATCZ5     BIG

ATCZ5     BIG
Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Vertiefung des Sprachunterrichts in den Sprachen der Region ist positiv zu bewerten - Kinder in Kindergärtnern gehören nicht in die
Zielgruppe des Programmes, für den OI sind daher die zu weiterbildenden KindergartenpädagogInnen zu werten. /
Prohloubení výuky jazyků v regionu je nutno hodnotit kladně. Děti z mateřské školy nepatří do cílové skupiny programu, do indikátoru
výstupu se tedy musí počítat pedagogové ve školkách.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Hauptziele des Projekts (Qualitätsentwicklung und Förderung des Sprachangebots im Kindergarten und in der Volksschule mit dem

Schwerpunkt auf den frühen Spracherwerb und die Qualifizierung der Lehrer im Bereich Sprachunterricht) werden zu allgemein
beschrieben. / Hlavní cíle projektu (zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na
přechod z MŠ do ZŠ /raná jazyková výuka/ a kvalifikovanosti učitelů v oblasti jazykového vzdělávání) jsou popsány obecně.

ƒ Nachhaltigkeit solcher Bildungsaktivitäten ist nach Projektende zu sichern. / Udržitelnost těchto vzdělávacích aktivit je nutno zajistit i
po skončení projektu.
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ATCZ65 EDUGARD

EDUGARD
SO 3a Extension of common supply of education and qualification activities in order to utilize human

resources potential in cross border region

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur
grenzüberschreitenden Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů
vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

254

EDUGARD 3a 01.09.2016 31.08.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání CZ € 1 394 045.18 € 1 184 938.40

P2
Lipka - školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace CZ € 411 200.10 € 349 520.08

P3 Občanské sdružení "Přírodní zahrada" CZ € 61 244.00 € 52 057.40

P4 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CZ € 114 367.16 € 97 212.08

P5 Verein "Natur im Garten" AT € 464 284.90 € 394 642.16

P6

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik,
Zentrum für Weiterbildung und
Drittmittelprojekte AT € 98 920.92 € 84 082.78

€ 2 544 062.26 € 2 162 452.90

ATCZ65 EDUGARD

CO46 - Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden
Förderung von Jugendbeschäftigung .../ Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy
na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže ..

2 548
(250)

OP 12 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training und Bildung fördern /
Počet přeshraničních mechanismů na podporu společného vzdělávání a odborné přípravy

1

Investitons- und Bildungsaktivitäten:
a) Investitionsaktivitäten (Bau und Betrieb ner neuen
Bildungsinfrastruktur – das Zentrum Baliny, die Umwandlung
des Grundstückes Kamenná und des Lehrgartens der
Süböhmischen Universität),
b) Bildungsaktivitäten – Schaffung eines gemeinsamen
Ausbildungsrahmens im Bereich der Gartenpädagogik; alle
Partner werden daran beteiligt; 45 Seminare und
Bildungsprogramme; insgesamt wird es mit 2548 Teilnehmer
gerechnet.

Investiční a vzdělávací aktivity projektu:
a) investiční (stavba a provoz vzdělávací infrastruktury –
středisko Baliny, rekonstrukce vzdělávací zahrady Kamenná a
rekonstrukce a modernizace výukové zahrady Jihočeské
univerzity),
b) vzdělávací aktivity - vytvoření Společného vzdělávacího
rámce v oboru zahradní pedagogika; do přípravy rámce se
zapojí všichni partneři; dále vznikne 45 různých seminářů a
výukových programů, celkově se plánuje proškolit 2 548
účastníků.
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ATCZ65 EDUGARD

ATCZ65 EDUGARD

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Outputindikator CO46 ist zu wenig beschrieben und nicht nachvollziehbar. / Indikátor výstupu CO46 je nedostatečně popsán či logicky odůvodněn.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
Ein wesentlicher Teil des Projekts besteht in einer relativ großen Investition, die 43% des gesamten Projektbudgets ausmacht. Der Umfang dieser
Investition vermittelt den Eindruck, dass die Investition der Hauptzweck des Projektes ist. Im Hinblick auf das erklärte Ziel – eine bessere Nutzung
von der Schulgrundstücke und – Gärten – scheint ein solcher Betrag nicht angemessen zu sein. Es wird empfohlen, diese Investition zu reduzieren
/ Podstatnou částí projektu je poměrně velká investice, která tvoří 43% rozpočtu celého projektu; tato investice je realizována v rozsahu, jež budí
dojem, že je hlavním smyslem projektu, s ohledem na deklarovaný účel – lepší využívání školních zahrad a pozemků  se takováto výše ve vztahu k
celkovým nákladům projektu nejeví přiměřená, doporučení k jejímu zkrácení.
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Investitionspriorität / Investiční priorita 11
IP 11 Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  von Gemeinschaften und Institutionen /

Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí
EFRE-Mittel gesamt (€)

/
Celkové prostředky

EFRR

€ 20.369.075,00 100%

Genehmigt /
Schváleno: € 0,00 0%

Punkte /
Body Projekt

Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky

EFRR

Förderfähige
Kosten / Způsobilé

výdaje

% der EFRE-
Mittel /

% prostředků
EFRR

Neueinreichungen /
Nově podané projekty

46,98 ATCZ22 Gemeinsam Grenzelos Gesund -
Společně ke zdraví € 788.253,91 € 927.357,55 4%

44,3 ATCZ1 ConnReg AT-CZ € 1.578.822,34 € 1.857.438,07 8%

40,81 ATCZ66 GW € 1.676.041,18 € 1.971.813,16 8%

Summe / Celkem € 4.043.117,43 € 4.756.608,78 20%

Rest / Zbývá € 16.325.957,57 80%

ATCZ22 Gemeinsam Grenzenlos Gesund –
Společně ke zdraví

Gemeinsam
Grenzenlos

Gesund/
Společně ke

zdraví

4a 01.04.2016 30.06.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1
Niederösterreichischer Gesundheits-
und Sozialfonds AT € 569 000.00 € 483 650.00

P2 Jihomoravský kraj CZ € 251 735.00 € 213 974.75
P3 Jihočeský kraj CZ € 106 622.55 € 90 629.16

€ 927 357.55 € 788 253.91

Gemeinsame grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Niederösterreich –
Südmähren – Südböhmen / Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní
Rakousko –Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

SO 4a Fostering cross-border cooperation of communities and institutions in joint regions

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

13
(3)
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ATCZ22 Gemeinsam Grenzenlos Gesund –
Společně ke zdraví

Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, eine optimale
grenzüberschreitende Verwendung der
Gesundheitsinfrastruktur und Ressourcen zu ermöglichen,
Erfahrungen zu teilen und praktisch zu kooperieren (Transfer
von medizinischen Methoden, Fachexkursionen, gemeinsame
Rettungsübung, Aufbau eines Netzwerks für
grenzüberschreitende Notfallkooperation usw.)

Opatření zaměřená na optimální přeshraniční využívání
zdravotnické infrastruktury a zdrojů, výměnu zkušeností a
praktickou kooperaci mezi partnery (transfer medicínských
metod, exkurze, společné cvičení záchranných složek,
vytvoření sítě pro přeshraniční spolupráci v akutních
případech apod.)

ATCZ22 Gemeinsam Grenzenlos Gesund –
Společně ke zdraví

Anmerkungen GS / Poznámky JS:
Outputindikator des Programms OP13: Zielwerte unkorrekt angegeben. Es werden auch die beteiligten Einrichtungen angeführt, die die
Partnerschaftvereinbarung nicht unterschrieben haben. /
Programový ukazatel výstupů OP13: Nesprávně uvedené cílové hodnoty. Jsou uvedena i ta zařízení zúčastněná na projektu, která
nepodepsala  partnerskou dohodu.

Weitere Anmerkungen / Další poznámky:
ƒ Das Projekt bringt innovative Maßnahmen. /Projekt přináší inovativní řešení.
ƒ Der Projektantrag spezifiert eindeutig die Übertragbarkeit der Outputs in andere Regionen und Länder./

Projektová žádost jasně specifikuje přenositelnost výstupů od jiných regionů i zemí.
ƒ Das Budget der einzelnen PP ist leicht unausgewogen.

Rozpočet jednotlivých partnerů je lehce nevyvážený.
ƒ Auf der tschechischen Seite ist nur das Krankenhaus Znaim am Projekt beteiligt, im Vergleich zu 4 Einrichtungen auf der

österreichischen Seite. / Na české straně je zapojena pouze Nemocnice Znojmo oproti 4 zařízením na rakouské straně.
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ATCZ22 Gemeinsam Grenzenlos Gesund –
Společně ke zdraví

Punktebewertung/ Bodové hodnocení:

ATCZ1 ConnReg AT-CZ

ConnReg AT-CZ 4a 01.03.2016 31.12.2019

project partners total costs ERDF

LP/P1 Kraj Vysočina CZ € 195.394,00 € 166.085,41

P2 Jihočeský kraj CZ € 194.736,54 € 165.526,05
P3 Jihomoravský kraj CZ € 208.290,00 € 177.046,50

P4
Land Öberösterreich, Amt der
Öberösterreichischen Regierung AT € 71.000,00 € 60 350.00

P5
Regionalmanagement Öberösterreich
GmbH AT € 715 191.98 € 607 913.18

P6 NÖ.Regional.GmbH AT € 472 824.95 € 401 901.20

€ 1 857 438.07 € 1 578 822.34

Connecting Regions AT-CZ

SO 4a Fostering cross-border cooperation of communities and institutions in joint regions

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

12
(6)
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ATCZ1 ConnReg AT-CZ
Koordinace regionální politiky zúčastněných českých a
rakouských regionů prostřednictvím konferencí/síťových
setkání na témata relevantní pro příhraničí. Zvýšení
informovanosti o nutnosti přeshraniční spolupráce (kulaté
stoly, semináře pro žadatele).

Koordination der regionalen Politik der beteiligten
tschechischen und österreichischen Regionen durch
Konferenzen/Netzwerktreffen zu gü. relevanten Themen.
Erhöhung des Bewusstseins über die Notwendigkeit der gü.
Zusammenarbeit (Round Tables, Seminare für potenzielle
AntragstellerInnen).

ATCZ1 ConnReg AT-CZ

Anmerkungen / Poznámky:

ƒ Eine starke Bedeutung des Projektes für die Begegnung der gü. Herausforderungen und Bedürfnisse des Programmgebiets./
Silný význam projektu pro řešení přeshraničních výzev a potřeb programového území.

ƒ Die PP haben Erfahrungen mit der gü. Zusammenarbeit von der vergangenen Periode./
Partneři mají zkušenosti s přeshraniční spoluprací z uplynulého období.

ƒ Das Budget des PP5 (RMOÖ) ist nicht angemessen und effektiv geplant. / Výdaje u PP5 nejsou přiměřené a efektivně naplánované.

ƒ Das Budget der einzelnen Partner ist leicht unausgewogen./ Lehce nevyrovnaný rozpočet jednotlivých partnerů.

ƒ Die Nachhaltigkeit wird nicht strukturell/ organisatorisch verankert. / Udržitelnost není strukturálně/organizačně zakotvena.
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ATCZ1 ConnReg AT-CZ

Punktebewertung/ Bodové hodnocení:

ATCZ66 GW

GW 4a 01.07.2016 30.06.2020

project partners total costs ERDF

LP/P1 UmweltBildungAustria – Grüne Insel AT € 873 000.00 € 742 050.00

P2
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, p. o. CZ € 699 804.00 € 594 833.40

P3
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro
zájmové a starší vzdělávání CZ € 399 009.16 € 339 157.78

€ 1 971 813.16 € 1 676 041.18

Grüner Würfel/Zelená kostka

SO 4a Fostering cross-border cooperation of communities and institutions in joint regions

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

18
(3)
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ATCZ66 GW
Entwicklung neuer pädagogischer Programme, mit
Schwerpunkt auf kompakte Informationsvermittlung und
integrative, aufklärende Umweltbildung. Arbeitspakete, die
auf Vertiefung und inhaltliche Verbesserung des Unterrichts
der beteiligten Bildungseinrichtungen abzielen.

Vývoj nových pedagogických programů týkajících se
zprostředkování informací, integrativní a osvětové
environmentální výchovy. Pracovní balíčky se zaměřením na
prohloubení a obsahové zlepšení výuky na straně
zúčastněných zařízení.

ATCZ66 GW
Anmerkungen/ Poznámky:

ƒ Die PP haben reiche Erfahrungen im Bereich Bildung, sowie auch mit der Umsetzung von nationalen bzw. Internationalen Projekten. /
Partneři mají dostatečnou zkušenost v oblasti vzdělávání v oblasti realizace národních i mezinárodních projektů.

ƒ Das Projekt behandelt eine Lücke im Bereich der generationenübergreifenden Umweltbildungs-Angeboten. /
Projekt zaplňuje mezeru v oblasti nabídky environmentálního vzdělávání napříč generacemi.

ƒ Die Risiken werden ungenügend beschrieben./ Rizika jsou nedostatečně popsána.
ƒ Die PP haben keine spezielle Erfahrung mit Menschen mit Behinderung und Senioren. /

Nízká zkušenost partnerů s cílovými skupinami seniorů a osob se zdravotním postižením.

ƒ Es ist nicht ganz klar, wie die TeilnehmerInnen der Projektaktivitäten ausgewählt werden. /
Není jasné, jak bude probíhat výběr účastníků projektových aktivit.

ƒ Es ist nicht klar, wie sich die Projektaktivitäten von Kernaufgaben der PP abgrenzen lassen – Zusätzlichkeit ist nicht gewährleistet./
Nejasné oddělení projektových aktivit od hlavní činnosti partnerů – adicionalita nemůže být zaručena.

ƒ Budget im Verhältnis zu den Outputs sehr hoch; Projektträger ist privater Verein und bringt € 130.000,- Eigenmittel ein –
Leistungsfähigkeit? /
Rozpočet se v poměru k výstupům jeví dost vysoký. Nositel projektu je soukromý spolek a do projektu má přinést 130 000 EUR z
vlastních zdrojů – finanční možnosti?
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ATCZ66 GW

Punktebewertung/ Bodové hodnocení:

Technische Hilfe / Technická pomoc
Technische Hilfe / Technická pomoc

EFRE-Mittel gesamt (€) /
Celkové prostředky EFRR € 5.868.896,00 100%

Genehmigt / Schváleno: € 0,00 0%

Projekt Beantragte EFRE-Mittel /
Požadované prostředky EFRR

Förderfähige Kosten /
Způsobilé výdaje

% der EFRE-Mittel /
% prostředků EFRR

Neueinreichungen / Nově
podané projekty

ATCZ69 FLC + JS CZ € 882.479,43 € 1.038.211,10 15%
ATCZ103 TA CM € 2.990.566,90 € 3.518.314,00 51%
ATCZ104 TA NO € 204.000,00 € 240.000,00 3%
ATCZ107 TP kvalita JČK € 20.000,50 € 23.530,00 0%

ATCZ109 TP kvalita
Vysočina € 20.000,50 € 23.530,00 0%

ATCZ110 TP kvalita JMK € 20.000,50 € 23.530,00 0%

ATCZ111 EFRE-ZMS € 510.000,00 € 600.000,00 9%

Summe / Celkem € 4.737.047,83 € 5.377.115,10 79%
Rest / Zbývá € 1.131.848,17 21%
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ATCZ69 Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko

Zajištění FLC
Rakousko-ČR a

aktivity JS
Rakousko

5 01.01.2016 31.12.2018

project partners total costs ERDF

LP/P1
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky CZ € 1 038 211.10 € 882 479.43

P2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CZ € 0 € 0

P3
Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung AT € 0 € 0

€ 1 038 211.10 € 882 479.43

SO 5 Technical assistance

ATCZ69 Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko

Das Projekt umfasst alle Kosten, die für die Tätigkeiten und die
Aufgaben des JS und der FLC nötig sind.

Náklady na činnosti potřebné k zajištění provozu JS Rakousko
a zajištění kontroly projektů.
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ATCZ69 Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektfinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt, d.h. Kosten des JS (von allen Partnern
kofinanziert), Kosten der FLC nur von tschechischer Seite; beide erhalten die Unterstützung  in der Höhe von 85% EFRE. /
Financování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT - CZ, tzn. náklady JS (kofinacování všemi partnery), náklady
FLC jen z české strany, obě aktivity jsou podpořeny z 85% prostředky EFRR.

ATCZ103  Core Management AT-CZ

TA CM 5 01.01.2014 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1
Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung AT € 3 518 314.00 € 2 990 566.90

P2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CZ € 0 € 0

P3
Amt der Oberösterreichischen
Landesregierung AT € 0 € 0

P4 Amt der Wiener Landesregierung AT € 0 € 0

€ 3 518 314.00 € 2 990 566.90

SO 5 Technical assistance
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ATCZ103  Core Management AT-CZ

Personalkosten der Vewaltungsbehörde und des österreichischen Teils
des Gemeinsamen Sekretariats; technische Wartung sowie
Weiterentwicklung des elektronischen Monitoringsystems (eMS);
Kommunikationmaßnahmen; Programmbezogene Treffen (Task Force,
Begleitausschüsse, ua.); Dolmetsch- und Übersetzungskosten.

Personální výdaje Řídicího orgánu a rakouské části Společného
sekretariátu; technickou správa a další vývoj elektronického
monitorovacího systému (eMS); opatření publicity, setkání
programových partnerů (Task Force, Monitorovací výbor, aj.); náklady
na tlumočení a překlady.

ATCZ103  Core Management AT-CZ

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektkofinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt. /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ.
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ATCZ104 Technická pomoc Národního orgánu v rámci programu Interreg
V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

TA NO 5 01.01.2014 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CZ € 240 000.00 € 204 000.00

P2
Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung AT € 0 € 0

€ 240 000.00 € 204 000.00

SO 5 Technical assistance

ATCZ104 Technická pomoc Národního orgánu v rámci programu Interreg
V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

Planung, Begleitung, Bewertung und Prüfung des Programms
INTERREG V-A AT –CZ; Information und Bewerbung des
Programms.

Příprava, monitoring, hodnocení a kontrola programu
INTERREG V-A AT – CZ; poskytováním informací a propagace.
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ATCZ104 Technická pomoc Národního orgánu v rámci programu Interreg
V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektfinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt, Kofinanzierung von nationalen Mitteln. /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ, kofinancováno z národních prostředků.

ATCZ107  Technická pomoc - hodnocení kvality projektů
(Jihočeský kraj)

TP hodnocení
kvality JčK 5 01.05.2016 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1 Jihočeský kraj CZ € 23 530.00 € 20 000.50

P2
Land Oberösterreich, Amt der
Oberösterreichischen Landesregierung AT € 0 € 0

€ 23 530.00 € 20 000.50

SO 5 Technical assistance
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ATCZ107  Technická pomoc - hodnocení kvality projektů
(Jihočeský kraj)

Qualitätsbewertung der eingereichten Projekte durch
unabhängige ExpertInnen.

Hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím
nezávislých odborných hodnotitelů.

ATCZ107  Technická pomoc - hodnocení kvality projektů
(Jihočeský kraj)

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektfinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt, Kofinanzierung von nationalen Mitteln. /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ, kofinancováno z národních prostředků.
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ATCZ109 Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v
Kraji Vysočina

TA AT-CZ - Kraj
Vysočina 5 01.05.2016 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1 Kraj Vysočina CZ € 23 530.00 € 20 000.50

P2 Wiener Landesregierung AT € 0 € 0

€ 23 530.00 € 20 000.50

SO 5 Technical assistance

ATCZ109 Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v
Kraji Vysočina

Qualitätsbewertung der eingereichten Projekte durch
unabhängige ExpertInnen.

Hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím
nezávislých odborných hodnotitelů.
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ATCZ109 Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v
Kraji Vysočina

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektfinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt, Kofinanzierung von nationalen Mitteln. /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ, kofinancováno z národních prostředků.

ATCZ110 Technická pomoc - hodnocení kvality projektů v
Jihomoravském kraji

TP hodnocení
kvality JMK 5 01.05.2016 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1 Jihomoravský kraj CZ € 23 530.00 € 20 000.50

P2 Amt der NÖ Landesregierung AT € 0 € 0

€ 23 530.00 € 20 000.50

SO 5 Technical assistance
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ATCZ110 Technická pomoc - hodnocení kvality projektů v
Jihomoravském kraji

Qualitätsbewertung der eingereichten Projekte durch
unabhängige ExpertInnen.

Hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím
nezávislých odborných hodnotitelů.

ATCZ110 Technická pomoc - hodnocení kvality projektů v
Jihomoravském kraji

Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektfinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt, Kofinanzierung von nationalen Mitteln. /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ, kofinancováno z národních prostředků.
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ATCZ111     EFRE-operative Zahl- und Monitoringstelle/
EFRE- operativní platební a monitorovací místo

EFRE-ZMS 5 01.07.2016 31.12.2023

project partners total costs ERDF

LP/P1
Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung AT € 600 000.00 € 510 000.00

P2 Ministerstvo pro místní rozvoj CR CZ € 0 € 0

€ 600 000.00 € 510 000.00

SO 5 Technical assistance
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Zur Ausübung v. operativen Zahlstellen-Aufgaben der
Bescheinigungsbehörde wird ein externer Dienstleister
ausgewählt.

Pro výkon operativních úkolů plateb CO bude vybrán  externí
dodavatel.
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Anmerkungen / Poznámky:
Die Projektkofinanzierung wird laut den vereinbarten Core-Management AT – CZ aufgeteilt /
Kofinancování projektu je rozděleno dle dohodnutého Core Managementu AT – CZ.

Task Force INTERREG V-A AT-CZ

Thank you for your attention!


