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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stejně jako v předchozích letech jsme pro všechny zájemce připravili shrnutí nejdůležitějších
mezníků a aktivit souvisejících s realizací programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika (dále také „program“) za uplynulý rok 2019.

Členové monitorovacího výboru se sešli v březnu ve Freistadtu a v říjnu ve Velkých Pavlovicích a
na svých zasedáních schválili 17 projektových žádostí. Alokováno tak je 86 % celkového rozpočtu
programu.

V r. 2019 pokračovala druhou částí evaluace programu, která se tentokrát zaměřila na realizaci
programu, dosažené výsledky a dopady podpořených projektů. V souvislosti s přípravou nového
programového období pokračovala jednání skupiny odborníků věnovaná zpracování programu
pro období 2021+.

Významnou událostí implementace našeho programu v roce 2019 bylo spuštění mediální
kampaně programu, která má přispět nejen k většímu zviditelnění programu samotného, ale i ke
zviditelnění projektů, které se v rámci programu realizují, a jejich výsledků. Byla realizována řada
opatření, mj. natočena 4 videa věnovaná projektům, která jsou k dispozici k zhlédnutí na YouTube.

Významnou proměnou prošla také webová stránka programu, jejíž redesign byl v r. 2019
dokončen. Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika slavil úspěch v soutěži INTERREG
Project Slam, ve které se projekt ATCZ125 Healthacross for future umístil na 3. místě!

Více informací k jednotlivým aktivitám realizovaným během roku 2019 naleznete na dalších
stránkách tohoto materiálu.

Podrobné informace a aktuality jsou k dispozici na webových stránkách programu www.at-cz.eu.

Sledovat nás dále můžete prostřednictvím sociálních sítí:

https://www.facebook.com/InterregATCZ/

https://twitter.com/InterregATCZ

https://www.linkedin.com/company/interreg-v-a-austria-czech-republic/

Těšíme se z Vašeho zájmu o náš program!

Kathrin Huber, Lucie Bruckner a Elisabeth Anna Kerndl
Řídicí orgán programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

http://www.at-cz.eu/
https://www.facebook.com/InterregATCZ/
https://twitter.com/InterregATCZ
https://www.linkedin.com/company/interreg-v-a-austria-czech-republic/
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1 Aktuální stav realizace programu

V rámci programu bylo k 31. 12. 2019 schváleno k realizaci celkem 67 projektů (z toho 7 projektů je
určeno na technickou pomoc). Přehled projektů schválených v roce 2019 naleznete v části 7.2 tohoto
dokumentu.

Z celkové alokace prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určených pro program tak bylo
smluvně zakotveno 86 % finančních prostředků. Tento procentní podíl představuje více než 84 mil.
EUR. Ke konci roku 2019 byla projektovým partnerům proplacena částka přesahující 13 mil. EUR.

2 Zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 26.–27. 03. 2019 se konalo 7. zasedání
Monitorovacího výboru v hornorakouském
Freistadtu. Monitorovacímu výboru bylo předloženo
celkem 9 projektových žádostí, schváleno bylo
6 projektů.

Ve dnech 22.–23. 10. 2019 se konalo 8. zasedání Monitorovacího
výboru v jihomoravských Velkých Pavlovicích. Monitorovacímu
výboru bylo předloženo celkem 13 projektových žádostí, schváleno
bylo 11 projektů.

Stručný popis nově schválených projektů naleznete v části 7.2
tohoto dokumentu. Podrobné informace přináší na stránkách
programu online elektronická databáze projektů – tzv. iBOX
(https://www.at-cz.eu/cz/ibox).

3 Příprava programu na další programové období
2021+

Během roku 2019 se třikrát setkali členové programové skupiny, aby diskutovali o podobě a zaměření
programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika v programovém období EU 2021+.
Programová skupina se na svých jednáních mj. zabývala tematickým zaměřením programu a
zjednodušením administrativy projektů. Jedním z podkladů pro přípravu nového programu jsou i
výsledky evaluace stávajícího programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika za období      2014–
2020.

https://www.at-cz.eu/cz/ibox
https://www.at-cz.eu/cz/ibox
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Cílem aktivit je připravit kvalitní programový dokument a spustit spolupráci co nejdříve po jeho
schválení Evropskou komisí. Bylo potvrzeno, že Řídicím orgánem programu bude v období 2021+ Úřad
zemské vlády Dolního Rakouska, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude opět plnit úlohu Národního
orgánu. Programové území by mělo zůstat zachováno.

4 Mediální kampaň

V roce 2019 byla spuštěna mediální kampaň věnovaná propagaci programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika. Doporučení více se věnovat propagaci programu a zlepšit jeho vnímání v očích
veřejnosti vzešlo i z průběžné evaluace programu. Realizací kampaně byly pověřeny společnosti
comm:unications a Ewing Public Relations, s. r. o., které zvítězily ve výběrovém řízení.

Cílem kampaně je seznámit veřejnost s přidanou hodnotou přeshraniční spolupráce a programu
INTERREG a také prezentovat veřejnosti výsledky několika projektů, které byly v rámci programu
realizovány. Projekty nabízejí řadu inovativních aktivit, které musejí být účinněji zviditelněny a na
jejichž pozitivní dopady v programovém území je třeba veřejnost upozornit. Mediální výstupy byly a
budou prezentovány nejen v regionálních médiích (tisk, TV, rozhlas), ale i v médiích s celorepublikovým
dosahem a odborných médiích z oblasti životního prostředí, hospodářství, vědy a veřejné správy.
Mediální kampaň bude pokračovat i v roce 2020 inzercí v českých a rakouských médiích, v rámci
mediálních opatření jsou v roce 2020 plánovány i tiskové konference jak v rakouské, tak v české části
projektového území.

V roce 2019 byla natočena 4 videa věnovaná projektům ATCZ5 BIG, ATCZ7 DYJE 2020 - THAYA 2020,
ATCZ125 Healthacross for Future a ATCZ172 REEgain, která jsou dostupná na kanálu YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q/videos).

V rámci mediální kampaně se realizovaly v listopadu 2019 také dva workshopy věnované práci
s veřejností určené pro projektové partnery (v St. Pöltenu a v Brně). Během workshopů ukázali
odborníci na PR zúčastněným projektovým partnerům, jak mají prezentovat výsledky projektu
veřejnosti. Projektoví partneři, kteří se denně zabývají tématy jako lékařský výzkum, řešení problémů
životního prostředí nebo zlepšování kvality vzdělávání, získali informace o světě sociálních médií,
tiskových aktivitách apod. a diskutovali o stávajících možnostech a způsobech komunikace.

https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q/videos
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Cílem mediální kampaně je také zvýšit intenzitu prezentace programu na sociálních médiích (Facebook,
LinkedIn, Twitter) spočívající mj. ve zvýšení počtu fanoušků (followerů).

5 Komunikační a informační opatření
5.1 Programové dokumenty

V roce 2019 došlo mj. k aktualizaci stávající Příručky pro příjemce. Publikovány byly také nové verze
programových dokumentů – Společná pravidla způsobilosti, Komunikační strategie. Veškeré
dokumenty jsou volně ke stažení na webových stránkách programu www.at-cz.eu.

5.2 Evaluace programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

V červnu 2019 byla realizována druhá část on-line dotazníkového šetření pro potřeby evaluace
programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Tentokrát bylo šetření zaměřeno na realizaci
programu, dosažené výsledky a dopady podpořených projektů. Výsledky evaluace budou použity jako
podklad pro přípravu programu pro nové programové období 2021+.

5.3 Semináře k podávání projektových žádostí a implementaci projektu

Žadatelům a příjemcům bylo určeno celkem šest seminářů (čtyři pro žadatele a dva pro příjemce), které
se konaly na obou stranách hranice. Cílem seminářů je poskytnout oběma cílovým skupinám základní
informace využitelné při přípravě projektu (např. monitorovací systém eMS, pravidla způsobilosti) a při
jeho realizaci (předkládání zpráv a vyúčtování, změny projektu, pravidla publicity apod.). Průběžně
během celého roku poskytovaly regionální subjekty i Společný sekretariát individuální konzultace
projektovým žadatelům a příjemcům.

5.4 Redesign internetových stránek programu

Nové webové stránky Programu www.at-cz.eu byly představeny členům Monitorovacího výboru na 8.
zasedání Monitorovacího výboru ve Velkých Pavlovicích v říjnu 2019. Cílem redesignu bylo zpřehlednit
stávající webovou stránku, zmodernizovat její vzhled a zlepšit její funkčnost vzhledem k úkolům, které
má plnit – prezentovat program, poskytovat informace o schválených projektech a sloužit jako zdroj
informací pro všechny subjekty podílející se na realizaci programu, zejména však pro žadatele a
příjemce.

5.5 Projektová databáze iBox

Projektovým partnerům byla i v roce 2019 k dispozici projektová databáze iBOX (https://www.at-
cz.eu/cz/ibox), která byla též změněna v souvislosti s redesignem internetové stránky programu.
Databáze iBOX slouží projektovým partnerům ke zveřejňování informací o výstupech a výsledcích jejich
projektů, prostřednictvím databáze mají možnost informovat veřejnost o úspěších, kterých během
realizace projektů dosáhli.

http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
https://www.at-cz.eu/cz/ibox
https://www.at-cz.eu/cz/ibox
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5.6 Informační akce a prezentace

Project Slam

Dne 8. října 2019 se v Bruselu uskutečnila každoroční
soutěž INTERREG Project Slam, na které byly oceněny
nejlepší projekty programu INTERREG. Projekt ATCZ125
Healthacross for future postoupil v letošním roce mezi
8 finalistů a ve velkém finále vybojoval 3. místo.

Prezentace projektů v databázi INFOREGIO

V říjnu 2019 byly také zveřejněny tři ukázkové projekty (ATCZ5 BIG, ATCZ7 DYJE 2020 - THAYA 2020,
ATCZ125 Healthacross for Future) v evropské databázi Inforegio – bližší informace jsou k dispozici
na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
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6 Naše projekty

K 31. 12. 2019 bylo dokončeno celkem 16 projektů, které byly realizovány ve všech prioritních osách
programu.

Z dokončených projektů vybíráme:

ATCZ143 – Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu
digitální (Bilaterale Designnetzwerke)

Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
https://www.at-cz.eu/bilaterale-designnetzwerke

Partnery projektu byly dvě kulturní instituce (Moravská galerie v Brně a MAK – Österreichisches
Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst), které se zabývají středoevropskou modernou a
kulturním dědictvím, a město Brtnice, kde se nachází rodný dům Josefa Hoffmanna. Projekt přispěl
k dalšímu výzkumu a zprostředkování středoevropské moderny, která vedla v letech 1890–1938
k výměně tvůrčích sil v obou zemích a k výsledkům a dílům, která ovlivnila globální kulturní historii.

Součástí projektu byla nejen příprava a realizace výstav v Brtnici, Brně a Vídni, ale také pobyty a
workshopy pro mladé designéry zabývající se výzvami digitální moderny v 21. století. V rámci projektu
bylo také vylepšeno zázemí pro badatele i návštěvníky rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici,
návštěvníkům v obou zemích se v rámci tzv. „laboratoře řemesel“ představily přední provozy a dílny
uměleckých řemeslníků z ČR a Rakouska. Díky projektu byly realizovány i stavební úpravy
Místodržitelského paláce v Brně a rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici.

ATCZ42 – Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochrana půdy (INTEKO)

Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a
účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu, nebo s cílem
snížit znečištění ovzduší
https://www.at-cz.eu/inteko

https://www.at-cz.eu/bilaterale-designnetzwerke
https://www.at-cz.eu/inteko
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Vzhledem k výzvám, před kterými současná společnost stojí – nedostatek kvalitní půdy, nedostatečné
vsakování a zadržování vody v půdě, postupné vyčerpání
přírodních zdrojů živin a nutnost jejich obnovy, nabízí
technologie kompostování jedinečnou možnost přírodě
blízkého způsobu recyklace živin a organické hmoty. Je vědecky
dokázáno, že zvýšení množství organické půdní složky pozitivně
ovlivňuje hospodaření půdy s vodou. Podstatným je organické
vázání živin v kompostu. Díky tomu se živiny snadno neuvolňují
ve spodních vodách, ale jsou zachovány pro rostliny. Teprve za
těchto podmínek přispívá využívání kompostu ke zlepšení
funkcí půdy.

Partneři projektu (Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Mendelova univerzita v Brně,
Bioforschung Austria z Vídně a rakouský Spolkový úřad pro vodní hospodářství) spojili své síly, aby
vyvinuli inovativní technologii kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu. Základem
inovace je nová metodika objektivního posouzení zralosti kompostu a jeho kvality.

Důležitou součástí projektu byl transfer znalostí a praktických dovedností rakouských partnerů
související s metodikou infračervené spektrometrie, což je analytická technika umožňující přesné
stanovení anorganických sloučenin. Projekt se zabýval též dopady hnojení kompostem, zpracovaným
inovativní cestou, na vodní zdroje. Projekt vyvinul nový biologický postup ke zlepšení účinnosti
druhotných surovin obsahujících fosfor a metodu měření vymývání dusíku do spodních vod
prostřednictvím iontoměničových destiček.

Díky projektu INTEKO se může zemědělská praxe spolehnout na kvalitu kompostu jako
nezpochybnitelného kvalitního hnojiva, které lze navíc využít v ekologickém zemědělství, ochranných
pásmech vod, erozně ohrožených plochách a degradovaných půdách.

ATCZ41 – Grenzenlos Radfahren am grünen Band Europa (GrenzRad)

Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
https://www.at-cz.eu/grenzrad

https://www.at-cz.eu/grenzrad
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Cílem projektu GrenzRad bylo koordinovanou spoluprací různých partnerů z Českobudějovicka,
Českokrumlovska, regionu Waldviertel a Mühlviertel přispět k rozšíření přeshraniční nabídky informací
a služeb, které povedou k poznání, pochopení a šetrnému využití přírodního a kulturního dědictví
tohoto přeshraničního regionu s dlouhou společnou historií.

Hlavním výstupem projektu je prezentace a zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví společné
oblasti ve formě publikací, interaktivních
naučných tras, venkovních i vnitřních expozicí,
mapových podkladů (zejména pro pěší a
cykloturisty) apod. Celkem bylo na české straně
území zbudováno 9 nových expozic věnovaných
např. regionální historii, řemeslům, dopravním
cestám, poutním místům, významným
osobnostem, postavena rozhledna
s infopointem na Hradišťském vrchu u Kaplice.
Investice do infrastruktury proběhly i na

rakouské straně projektového území, zde byly zaměřeny zejména na nezbytnou infrastrukturu pro
cykloturisty (instalace informačních panelů a map, navigačních systémů v obcích, vybudování krytých
stojanů na kola včetně uzamykatelných boxů a jejich vybavení servisním nářadím na drobné opravy
kol). Nakoupeno a instalováno bylo také zařízení pro monitoring intenzity pohybu na turistických
trasách. Návštěvníkům regionu je k dispozici také online průvodce v podobě aplikace pro mobilní
telefony.

Část aktivit projektu byla zaměřena i na vzdělávání a zlepšení kvalifikace místních aktérů, kteří se
zabývají regionálním kulturním a přírodním dědictvím a jeho interpretací pro místní obyvatele a
návštěvníky (pracovníci infocenter, zástupci místních samospráv, osoby a organizace působící v oblasti
ochrany životního prostředí, regionální průvodci). Projekt nabídl kurzy regionálního místopisu,
interpretace kulturního a přírodního dědictví, fotografování a tvorby audiovizuálních výstupů,
semináře k historii regionu apod.

Marketingová koncepce a v rámci ní realizovaná opatření a aktivity by měly dostat projektovou část
Zeleného pásu Evropy do širšího povědomí obyvatel
Rakouska a České republiky. Projekt je důkazem toho, že
kulturního a přírodního dědictví může být využito ke
zhodnocení regionu, ve prospěch kultivace postojů, myšlení
a jednání místních obyvatel, mladé generace a návštěvníků
oblasti. Společná informační a organizační platforma zajistí
využívání výstupů i po skončení projektu.
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ATCZ65 – EDUGARD

Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných Programů vzdělávání,
odborné přípravy a školení
https://www.at-cz.eu/edugard

Projekt EDUGARD se zaměřil na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné
využít pro vzdělávání žáků. Velkou výzvou je dle partnerů projektu motivovat žáky pro technické a
přírodovědné vzdělávání a podporovat manuální zručnosti a dovednosti dětí.

Čeští partneři (Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro
zájmové a další vzdělávání, Lipka, školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, příspěvková
organizace, Přírodní zahrada, z.s., a Jihočeské
univerzita v Český Budějovicích) vložili do projektu
metody zaměřené na přírodovědné vzdělávání,
badatelské metody, mezipředmětové vztahy.
Rakouští partneři (Natur im Garten GmbH a

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) přinesli zkušenosti zejména s moderními, ekologickými
přístupy pro praktické vzdělávání a pěstitelské práce. Spojením vznikl komplexní přístup k využití
školních pozemků a zahrad pro vzdělávání v oblasti zahradní pedagogiky. Na společný vzdělávací rámec
navázal projekt další programy a potřebnou infrastrukturu pro vzdělávání. Společné portfolio
programů zahrnuje vzdělávání pro studenty učitelství, akce celoživotního vzdělávání pro učitele ze škol
a přeshraniční vzdělávací programy pro žáky.

V rámci projektu se realizovaly také 2 investiční akce –
vybudován byl nový vzdělávací areál partnera Lipka
v Brně (na ulici Kamenná) a dovybaven byl areál školní
výukové zahrady Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.

V rámci projektu byla vytvořena publikace „Zahradní
pedagogika: česko-rakouský vzdělávací rámec“, která obsahuje
nové vzdělávací nabídky v oboru zahradní pedagogiky, a katalog
výukových zahrad na jižní Moravě, Vysočině, v jižních Čechách,
Vídni a Dolním Rakousku. Vznikly nové učební plány pro
vysokoškolské předměty a pregraduální výuku pedagogů. Byly
vytvořeny desítky druhů seminářů pro další vzdělávání pedagogů
a vzdělávací programy pro školy. Publikace jsou k dispozici na
webové stránce projektu: https://www.at-cz.eu/edugard.

https://www.at-cz.eu/edugard
https://www.at-cz.eu/edugard
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Film o zahradní pedagogice natočený v rámci projektu EDUGARD můžete shlédnout i na YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=sf0K6RpT4cA).

7 Výsledky

7.1 Shrnutí průběhu alokace prostředků programu v roce 20191:

Investiční
priorita

Schválené prostředky EFRR
(€)

Čerpání
(%) Prostředky EFRR z programu (€) Zbývající prostředky EFRR (€)

1a 8 722457,37 118 7 419 202,00 - 1 303 255,37

1b 4 934 425,50 97 5 063 100,00 128 674,50

6c 26 060 263,12 80 32 586 081,00 6 525 817,88

6d 8 864 521,77 119 7 475 234,00 - 1 389 287,77

6f 4 072 868,95 76 5 358 234,00 1 285 365,05

10a 13 536 881,97 99 13 675 112,00 138 230,03

11 12 886 518,75 63 20 369 075,00 7 482 556,25

TA 5 312 558,46 91 5 868 895,00 556 336,54

Celkem 84 390 495,89 86 97 814 933,00 13 424 437,11

Údaje vyplývají z výsledků schvalovacího procesu zasedání Monitorovacího výboru k 31.12.2019.
_______________________

1Označení jednotlivých investičních priorit je následující:
· Investiční priorita 1a: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora

odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

· Investiční priorita 1b: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky
výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání

· Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

· Investiční priorita 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur

· Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém
hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

· Investiční priorita 10a:Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení:
vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

· Investiční priorita 11: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora
právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi

https://www.youtube.com/watch?v=sf0K6RpT4cA
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7.2 Přehled jednotlivých projektů podpořených v rámci programu v roce 2019 včetně jejich stručného zaměření

Stručný název projektu Stručné zaměření projektu
Datum
začátku
realizace

Datum
ukončení
realizace

Celkové způsobilé
výdaje (€)

Spolufinancování
z EFRR (€)

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

INPOMED
Cílem projektu je přeshraniční spoluprací zlepšit výzkum v oblasti chovu a zdraví

drůbeže prostřednictvím spolupráce center výzkumu a inovací a zároveň
podpořit veterináře při jejich vlastním výzkumu a vývoji.

01.06.2019 31.05.2022 513 468,91 436 448,57

AMOR Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost malých, středních a
zejména začínajících podniků v oblasti bezdrátových technologií. 01.11.2019 31.10.2022 939 942,28 798 950,93

REGGEN

Hlavním cílem projektu je zřízení Regionálního genetického centra
(REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří z Biologického
centra AV ČR v Českých Budějovicích a z Univerzity Jana Keplera v Linci.

REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických
onemocnění.

01.12.2019 30.11.2022 781 448,98 664 231,62

VALID

Projekt sleduje tři cíle, a to (1) budování a rozšiřování metodických
dovedností, (2) vytvoření databáze materiálů a vývoj procesů pro

biogenní odpadní látky a (3) zřízení VALID CENTRE, centra odborných
znalostí pro lepší využití biogenních odpadních látek.

01.01.2020 31.12.2021 489 384,40 415 976,74

ReMaP
Projekt ReMaP si klade za cíl vyvinout nové hořčíkové (Mg) slitiny, jak pro

odlehčené díly, tak pro biodegradabilní implantáty, pomocí dvou
nejreprezentativnějších ALM technologií.

01.01.2020 31.12.2022 827 290,49 325 574,48

ImageHeadstart

Projekt vytvoří elektronickou komunikační platformu a sdruží výzkumné
laboratoře k předání nových poznatků do praxe. Tím se položí základ i

pro vyspělou výrobu a prvovýrobu v oblasti klíčových technologií
integrujících elektromechaniku a pokročilé zpracování obrazu.

01.01.2020 31.12.2022 1 142 953,62 971 510,57

Prioritní osa 2:Životní prostředí a zdroje

Regionem Renesance proti
proudu času

Cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství ve
společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní"

cyklotrasy.
01.06.2019 30.11.2022 1 507 639,00 1 281 493,15
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Moorerlebnis OÖ-VY /
Zážitek z rašeliniště HR-VY

Projekt přispěje k ochraně rašelinišť a mokřadů. Projektoví partneři
společně vytvoří a realizují ochranná opatření přímo v konkrétních
lokalitách, zpřístupní rašeliniště turistům formou zážitkových tras a

zhodnotí je prostřednictvím turistických aktivit pro místní obyvatele.

01.01.2020 30.06.2022 1 928 617,61 1 639 324,96

CEWA

Hlavním cílem projektu CEWA je inovativní přístup v systému nakládáním
s odpady s důrazem na aplikovatelnost v příhraničních českých i

rakouských regionech. Inovativnost spočívá v nalezení optimálních
postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití

odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky.

01.01.2020 31.12.2022 911 169,57  774 494,13

Algae4Fish
Hlavním cílem je společný výzkum, vývoj a demonstrace ekoinovativní

technologie využívající odpadní živiny ze zemědělské produkce pro
přípravu vysoce kvalitního krmiva pro intenzivní akvakultury.

01.01.2020 31.12.2022 798 403,02 678 642,55

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů

LAB Ysper-Veseli

Díky projektu bude žákům partnerských škol nabídnuto praktické
laboratorní vzdělání. Žáci získají odborné kompetence v oblasti chemické
analýzy potravin, čímž dojde ke zlepšení uplatnitelnosti mladé generace

na trhu práce.

01.09.2019 31.08.2022 451 388,27 383 680,02

EduSTEM

Jednou z hlavních myšlenech a cílů projektu je podpora vzdělávání v
regionech a síťování nejen pedagogických pracovníků v oboru STEM (=

science, technology, engineering, mathematics - věda, technika,
informatika, matematika).

01.11.2019 31.10.2022 4 629 936,51  3 935 446,01

DigiMe

Hlavním cílem projektu je dlouhodobě zlepšit digitální vzdělávání v
Rakousku a České republice (školy v projektových regionech na jižní

Moravě, Vysočině a ve Vídni) a kvalifikovat žáky na požadavky digitálního
světa práce.

01.10.2019 30.09.2022 1 503 566,60 1 278 031,61

Profesní flexibilita a její
implementace / Profesionelle

Flexibilität und ihre
Implementierung

Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility
absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na
mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do

českého prostředí.

01.01.2020 31.12.2022 368 941,00 313 599,85

Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

ANIMATION NOW Cílem projektu je vybudování udržitelné přeshraniční sítě v oblasti
animační tvorby, která umožní nacházet inovativní řešení pro kreativní 01.04.2019 31.03.2021 585 773,07 497 907,10
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mediální tvorbu cílové skupiny dětí a mládeže, a modernizace
animačního studia v ZOOM Kindermuseum ve Vídni a vybudování

animačního studia ve Sladovně Písek.

TRANSREGIO V rámci projektu bude posouzeno možné obnovení železniční tratě
Laa/Thaya - Hevlín. 01.06.2019 31.05.2021 379 558,21 322 624,47

Digitalizace v cestovním
ruchu / Digitalisierung im

Tourismus

Společnou výzvou pro projekt je vytvoření nové aktivní sítě veřejných
institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti

kulturního cestovního ruchu v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

01.01.2020 30.11.2022 264 896,39 225 161,91
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