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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám předložit informace o aktivitách programu INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika v roce 2020.
Realizace programu i projektů byla v průběhu celého roku ovlivněna pandemií COVID-19 a
opatřeními, která byla v souvislosti s touto pandemií průběžně přijímána. I přes tato vnější
omezení pokračovala i nadále implementace programu a jednotlivých projektů. Chtěli bychom
tímto poděkovat nejen všem orgánům programu, ale i projektovým partnerům za jejich vytrvalost,
vynalézavost a odvahu, se kterou se pouštěli do řešení výzev, které sebou pandemická opatření
přinášela.
Členové monitorovacího výboru se sešli v únoru ve Vídni a v listopadu na online jednání a na svých
zasedáních schválili 13 projektových žádostí. Alokováno tak je téměř 94 % celkového rozpočtu
programu.
V první třetině roku 2020 byla dokončena mediální kampaň programu. Posílena byla prezentace
programu nejen prostřednictvím sociálních médií, ale i v klasických médiích (tisk, rozhlas, TV).
Velkým úspěchem programu bylo ocenění projektu ATCZ7 Dyje 2020 - Thaya 2020 v renomované
soutěži Adapterra Awards 2020.
V souvislosti s přípravou nového programového období pokračovala jednání skupiny odborníků
věnovaná zpracování programu pro období 2021+ a byla zahájena činnost skupiny věnované
zjednodušenému vykazování nákladů.
Více informací k jednotlivým aktivitám realizovaným během roku 2020 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 a věříme, že společně úspěšně zvládneme i rok 2021!
Kathrin Huber, Elisabeth Anna Kerndl a Martin Kavalek
Řídicí orgán programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
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1

Aktuální stav realizace programu

V rámci programu bylo k 31. 12. 2020 schváleno k realizaci celkem 80 projektů (z toho 8 projektů je
určeno na technickou pomoc). Přehled projektů schválených v roce 2020 naleznete v části 7.2 tohoto
dokumentu.
Z celkové alokace prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určených pro program tak bylo
smluvně zakotveno téměř 94 % finančních prostředků. Tento procentní podíl představuje téměř 92 mil.
eur. Ke konci roku 2020 byla projektovým partnerům proplacena částka dosahující téměř 27,7 mil. eur.

2

Zasedání Monitorovacího výboru
Ve dnech 26.–27. 02. 2020, těsně před vypuknutím první
vlny pandemie koronaviru, se konalo 9. zasedání
Monitorovacího výboru ve Vídni. Monitorovacímu výboru
bylo předloženo celkem 8 projektových žádostí, schváleno
bylo 5 projektů.

Ve dnech 4.–5. 11. 2020 se konalo 10. zasedání
Monitorovacího výboru, poprvé v online podobě.
Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 11
projektových žádostí, schváleno bylo 8 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.atcz.eu/cz/ibox).

3

Příprava programu na další programové období 2021+

Během roku 2020 pokračovaly diskuse týkající se nového programového období a zaměření programu
přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika v programovém období 2021+. Proběhla také
úvodní schůzka týkající se Fondu malých projektů v novém programovém období.
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Jasným cílem pro nové programové období je zjednodušení jak na úrovni programu, tak na úrovni
projektu. Zvláštní důraz je kladen na zjednodušené vykazování nákladů, zejména s ohledem na
standardizované personální náklady.
Zástupci programových zemí i příhraničních regionů se dohodli na řadě předběžných programových
priorit a konkrétních cílů, které shrnuli v návrhu programové strategie pro období 2021+. V prosinci
2020 byla spuštěna na webových stránkách programu konzultace se stakeholdery ve formě
dotazníkového šetření, ve kterém orgány programu požádaly zainteresované subjekty z programové
oblasti o zpětnou vazbu ke koncepci programové strategie (návrh programové strategie k nahlédnutí
zde: DRAFT Programme Strategy Interreg AT-CZ 2021-2027).
Cílem aktivit je připravit na základě diskuse s partnery 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.

4

Mediální kampaň

V roce 2020 byla dokončena mediální kampaň věnovaná
propagaci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika. Cílem kampaně bylo seznámit veřejnost
s přidanou hodnotou přeshraniční spolupráce a programu
INTERREG a také prezentovat veřejnosti výsledky několika
projektů, které byly v rámci programu realizovány.
13. ledna 2020 byla zorganizována v rámci mediální
kampaně tisková konference v St. Pöltenu s tématem
přeshraničního poskytování zdravotní péče.
Celkem bylo v rámci kampaně mj. zveřejněno 137 zpráv v regionálních a národních médiích (TV,
rozhlas, tisk, online média), natočena videa o čtyřech úspěšných projektech, která jsou volně ke
shlédnutí na kanálu YouTube. Byla též zintenzivněna prezentace programu na sociálních médiích
(Facebook, LinkedIn, Twitter), což se projevilo mj. jiné ve zvýšení počtu fanoušků (followerů).
Novinkou v roce 2020 bylo i zveřejnění prvních dvou čísel newsletteru programu INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika. Newsletter bude zájemcům pravidelně přinášet nejnovější informace o
implementaci programu, jeho výsledcích, připravovaných akcích a realizovaných projektech.
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5
5.1

Komunikační a informační opatření
Programové dokumenty

V roce 2020 došlo mj. k aktualizaci stávající Příručky pro žadatele i Příručky pro příjemce. Publikována
byla také nová Příručka k iBOXu a nová verze Komunikační strategie. Veškeré dokumenty jsou volně ke
stažení na webových stránkách programu www.at-cz.eu. Na stránkách programu byla také zveřejněna
souhrnná zpráva zabývající se evaluací programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
V souvislosti s pandemií COVID-19 bylo zveřejněno také doporučení Řídicího orgánu při možném
omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem a souhrn častých dotazů týkajících se této
problematiky.
5.2

Semináře k implementaci projektu

Příjemcům byly určeny semináře, které se konaly v St. Pöltenu a v Brně v lednu 2020. Cílem seminářů
bylo poskytnout příjemcům základní informace využitelné při realizaci projektu (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.
5.3

Projektová databáze iBox

Projektovým partnerům byla i v roce 2020 k dispozici projektová databáze iBOX (https://www.atcz.eu/cz/ibox). 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.
5.4

Informační akce a prezentace

Soutěž Adapterra Awards 2020
Velkým úspěchem programu bylo ocenění
projektu ATCZ7 Dyje 2020 – Thaya 2020
v renomované soutěži Adapterra Awards
2020. Ve finále uspěl v konkurenci 21
projektů zaměřených na hledání řešení
problémů souvisejících se změnou
klimatu. Projekt získal ocenění v kategorii
Volná krajina, zároveň obdržel od
hlasujících Cenu sympatie. Projekt Dyje
2020 vrátil řece Dyji v hraničním úseku tři
odstavené říční úseky, o které v minulosti
necitlivými zásahy přišla. Díky tomu se
zvýšila schopnost řeky zadržet vodu v cenné lokalitě lužních lesů.
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EC-DAY 2020
V srpnu a září 2020 oslavil náš program společně s dalšími přeshraničními programy 30 let existence
programů Interreg. Oslavy proběhly v rámci akce EC-Day (Den evropské spolupráce). Protože nebylo
možné z důvodu pandemický opatření uspořádat žádnou hromadnou akci, byla zvolena zcela nová
forma prezentace.
Na webové stránce programu byla zřízena
speciální sekce, která zvala zájemce k návštěvě
30 výletních cílů spojených s výstupy našich
projektů. Veřejnost měla možnost podělit se o
své fotky a zážitky z výletů. Program tak mohl
prezentovat výsledky práce příjemců a jejich
úspěchy. Mapa výletních cílů zůstane trvalou
součástí webu programu a bude dále
rozšiřována o další cíle z realizovaných projektů.

6

Naše projekty

V roce 2020 bylo dokončeno celkem 10 dalších projektů, které byly realizovány v prioritních osách 1
(Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací) a 2 (Životní prostředí a zdroje).
Z dokončených projektů vybíráme:
6.1

ATCZ37 – 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

Investiční priorita 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových
služeb, včetně prostřednictvím sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur
https://www.at-cz.eu/malsemuschel
Cílem projektu bylo posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše
vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje,
a vytvořit podmínky pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí.
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Perlorodka říční je živočich velmi citlivý na
kvalitu vody a je schopna přežívat pouze v
takovém vodním prostředí, které lze označit
jako zdroj pitné vody. Velkou výzvou je riziko
narušení a zranitelnosti biodiverzity, kterou
ohrožuje především intenzivnější využívání půdy
v důsledku hospodářského rozvoje. Projektoví
partneři si uvědomili, že povodí řeky Malše musí
být tedy intenzivně monitorováno na české i
rakouské straně a musí být cíleně zlepšeny
hydromorfologické charakteristiky vodního
toku, aby se zlepšila kvalita vodního prostředí a podpořilo se zachování a rozvoj perlorodek říčních.
Nezbytnou součástí projektu byla i řada informačních akcí, seminářů a konzultací zaměřených na
mechanismy rozhodování a využívání krajiny vedoucí k ochraně vodních zdrojů a půdního fondu. Akce
byly určeny institucím s rozhodovacími pravomocemi v této oblasti (lesní hospodáři, zemědělci,
zástupci státní správy – Jihočeského kraje, Povodí Vltavy s.p. a Českého rybářského svazu), ale i široké
veřejnosti (zvýšení zájmu místních obyvatel o druh a jeho zachování v povodí) – např. prostřednictvím
exkurzí, výstav, příležitostných newsletterů či perlorodkového komiksu.
Projekt byl také prezentován na několika
konferencích,
v tisku
a
v rámci
environmentální výchovy žákům. Na
hraničním toku řeky Malše se 28. srpna 2020
setkali český premiér Andrej Babiš, ministr
životního prostředí Richard Brabec, rakouský
zemský radní Wolfgang Klinger a zástupce
spolkového
ministerstva
zemědělství,
regionů a cestovního ruchu Günter Liebel,
aby společně vysadili do řeky první
exempláře mladých perlorodek říčních.

6.2

ATCZ142 – Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel / Adaptace na klimatické
změny pomocí zelené infrastruktury

Investiční priorita 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových
služeb, včetně prostřednictvím sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur
https://www.at-cz.eu/klimagrun-klimaticka-zelen
Hlavním cílem projektu ATCZ142 bylo vytvořit širokou platformu zabývající se využitím klimatické
zeleně jako významného prvku adaptace na klimatickou změnu. Projekt realizovalo celkem 9 partnerů
z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Změna klimatu a vzrůstající ztráta
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biodiverzity jsou neodvratnou výzvou postihující životní prostředí a jeho zelenou infrastrukturu v
mnoha ohledech. Projekt se proto zaměřil na podporu řady metod týkajících se ekologického
zhodnocení stávající struktury zeleně a přizpůsobení struktury veřejné zeleně požadavkům klimatické
změny.
V rámci projektu byla realizována řada poradenských a vzdělávacích akcí k tématu tvorby a
managementu zeleně a její adaptace na klimatickou změnu (poradenské aktivity, workshopy,
konference, exkurze, semináře včetně praktických ukázek – např. péče o veřejnou zeleň, o ovocné
stromy, výsadba trvalkových záhonů, funkce jezírek a vodních ploch v zeleni apod.), realizována byla
také řada pilotních projektů, jejichž cílem bylo zlepšit stav životního prostředí v dané lokalitě (např.
pilotní komunitní výsadby ovocných stromů v sadech, výsadba ovocných i neovocných stromů
v liniových výsadbách, budování remízků). Nedílnou součástí výstupů projektu byla také tvorba
metodických příruček zaměřených na optimalizaci tvorby a údržby stávajících nástrojů na ochranu
půdy.
Výstupy projektu ve formě publikací, informačních letáků a přednášek jsou k dispozici na webové
stránce projektu https://www.at-cz.eu/klimagrun-klimaticka-zelen.

6.3

ATCZ147 – Mikulov, Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny /
Mikulov, Portz Insel - Erschließung und Erneuerung der komponierten historischen
Landschaft

Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
https://www.at-cz.eu/portz-insel
Město Mikulov a obce Sedlec u Mikulova a Drasenhofen spojily své síly při realizaci projektu ATCZ147
Portz Insel. Areál Portz Insel byl součástí komponované příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat
v 17. století kardinál Dietrichstein. Nachází se asi 4 km jihovýchodně od středu Mikulova a její součástí
je mimo jiné bývalý letohrádek, později přebudovaný na lovecký zámeček. Jde o jednu z prvních
velkoryse urbanizovaných příměstských krajin na Moravě a pravděpodobně i v širším prostoru na sever
od Alp. Ostrovní areál, spojený s městem dlouhým cihlovým mostem, byl mimořádným
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architektonickým dílem své doby, ještě na konci 19. století byl označovaný jako krajinářský klenot. Po
vysušení rybníka a vybudování železnice došlo k úpadku lokality, která se dále prohloubila v letech
1949–1989, kdy se stalo území součástí hraničního pásma s Rakouskem a nebylo veřejnosti přístupné.

Hlavním cílem projektu byla obnova historického cihlového mostu s 15 mostními oblouky, který je
součástí nemovité kulturní památky letohrádku Portz Insel pocházejícího ze 20. let 17. století. Díky
projektu byla celá lokalita znovu zpřístupněna veřejnosti vybudováním a obnovením historické cestní
sítě v katastru obcí Mikulov – Sedlec – Drasenhofen, která po 2. světové válce zanikla. Cestní síť je
navázána na existující cyklostezky – mezinárodní cyklostezku Greenways Praha – Wien a v Rakousku
na cyklostezku č. 8.
Nově byla také zbudována naučná stezka v délce cca 2,6 km včetně příslušného mobiliáře – odpočívek
a vybavení pro cykloturisty. Stezka seznamuje návštěvníky s významným historickým územím, jeho
památkami, obnovou historického mostu a také s místní přírodou. Informační panely slouží i k orientaci
návštěvníků a zavedou návštěvníky trasy až do rakouského Drasenhofenu.
Informace o lokalitě a projektu jsou dostupné také na stránkách projektu v databázi IBOX
(https://www.at-cz.eu/portz-insel) a v nově vytvořené sekci webových stránek města Mikulova
(http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/portz-insel/?contentId=205673).

6.4

ATCZ179 – Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben
/ Modernisierung des Zugangs zum Grenzübergang CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben

Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
https://www.at-cz.eu/cz-at-zadni-zvonkova-schoneben
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Na projektu ATCZ179 spolupracovaly Jihočeský kraj
a Úřad zemské vlády Horního Rakouska. Výstupem
projektu jsou rekonstruované úseky silnic
č. III/1631, III/1634 a části silnice L1558
(Glöckelberger Straße) v úseku Schöneben – státní
hranice v celkové délce 9,3 km. Během investiční
akce byl na české straně odstraněn nevyhovující,
téměř havarijní stav výše zmíněných silnic a
navazujících úseků Nová Pec – Bližší Lhota – Přední
Zvonková – státní hranice v délce 8,1 km, na
rakouské straně se oprava týkala úseku komunikace Glöckelberger Straße v délce 1,2 km. Součástí
projektu byla také oprava hraničního mostu přes Pestřici, starý most musel být zcela odstraněn a byl
vybudován nový jednopólový silniční most.
Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková
– Schöneben přispěla k zpřístupnění kulturního a přírodního
dědictví na obou stranách hranice široké veřejnosti. Projekt měl
přímou vazbu na další projekty realizované v rámci našeho
programu: ATCZ163 Kulturní a přírodní dědictví
Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva a ATCZ182
Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních
Čech - Horního Rakouska a napomohl ke zpřístupnění
významných přírodních a kulturních lokalit na obou stranách
hranice, kterými jsou například klášter Schlägl, česká a rakouská
strana Šumavy, Lipno, pramen Vltavy, Vítkův Hrádek, Sternstein
a obec Aigen.
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7
7.1

Výsledky
Shrnutí alokace prostředků programu k 31.12.20201:
Investiční
priorita

Schválené prostředky EFRR
(€)

Čerpání
(%)

Prostředky EFRR z programu (€)

Zbývající prostředky EFRR (€)

1a

8 722 457,37

118

7 419 202,00

- 1 303 255,37

1b

4 934 425,50

97

5 063 100,00

128 674,50

6c

28 816 931,48

88

32 586 081,00

3 769 149,52

6d

8 864 521,77

119

7 475 234,00

- 1 389 287,77

6f

4 576 073,12

85

5 358 234,00

782 106,88

10a

13 536 881,97

99

13 675 112,00

138 230,03

11

16 775 004,14

82

20 369 075,00

3 594 070,86

TA

5 483 918,46

93

5 868 895,00

384 976,54

91 710 231,81

94

97 814 933,00

6 104 719,19

Celkem

Údaje vyplývají z výsledků schvalovacího procesu zasedání Monitorovacího výboru k 31.12.2020.
_______________________

1

Označení 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
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7.2

Přehled jednotlivých projektů podpořených v rámci programu v roce 2020 včetně jejich stručného zaměření

Stručný název
projektu

Stručné zaměření projektu

Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje
Hlavním projektovým cílem je lépe zpřístupnit přírodní dědictví v přeshraniční oblasti a
Mosty k sousedům současně zvýšit atraktivitu regionu. Pro dosažení cíle budou vybudovány 2 lávky, které
Brücken zum
budou sloužit k přemostění řeky Dyje a propojení národního parku Podyjí (na straně České
Nachbarn
republiky) s národním parkem Thayatal (na straně Rakouska), což umožní vznik nových
turistických okruhů.
Venkovské památky
Vytvořením přeshraničního turistického produktu budou malé venkovské památky obou
- Ländliche
zemí propojeny do jedné turistické nabídky a následně společně propagovány.
Denkmäler
Cílem projektu je ochrana a zlepšení vodního ekosystému opatřeními pro sledování
technických a mikrobiologických parametrů vody po technické stránce ke zvýšení kvality
WaterMon
vody. Za tímto účelem musí být v regionu vytvořeny potřebné kompetence a základna pro
inovace.
Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Projekt přispěje k vyššímu zapojení osob s handicapem (fyzickým, duševním, smyslovým)
do společnosti prostřednictvím sportu a pohybových aktivit. Usiluje o zvýšení kvality života
postižených se zaměřením na mladé, které chce přimět sportovat.
Dny bez bariér
Pro zjednodušení přístupu ke sportovním aktivitám se zřídí síť půjčoven sportovního
vybavení, budou realizovány Zimní hry, které se stanou tradicí. Součástí projektu jsou akce
zaměřené na ovlivnění veřejného mínění a vytvoření databáze, z které vznikne katalog
subjektů, zabývajících se prací s handicapovanými.
Cílem je vytvoření přeshraniční sítě SYM:BIO pro obhospodařování ploch zeleně
přizpůsobené suchu a podpora biologické rozmanitosti. Za tímto účelem je třeba
SYM:BIO
identifikovat aktéry v ČR a AT, propojit je na místní a regionální úrovni a získat potřebné
znalosti a informace. Analýzou příkladů dobré praxe a vlastních šetření je třeba vyvinout a
implementovat konkrétní doporučení do nově vytvořených modelových příkladů.
Cílem projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje
Cli OP Thaya
do roku 2050, aby se na základě těchto poznatků vytvořil návrh vzájemně koordinovaného
"nouzového" manipulačního řádu v období sucha.
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Datum
začátku
realizace

Datum
ukončení
realizace

Celkové způsobilé
výdaje (€)

Spolufinancování
z EFRR (€)

01.11.2019

31.12.2021

379 030,44

322 175,87

01.07.2020

31.12.2022

859 425,23

730 511,44

01.01.2020

31.07.2022

592 004,91

503 204,17

01.03.2020

28.02.2022

620 483,25

527 410,76

01.03.2020

30.11.2022

1 067 508,81

907 382,47

01.01.2020

31.12.2022

598 283,19

508 540,7
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Hlavním cílem projektu je navázat dlouhodobé kontakty a vztahy v oblasti výzkumu a
vývoje a podnikání ve dvou projektových regionech v oblasti polymerní elektroniky a
lékařských technologií a zaměřit se na témata biosenzorů, nanotechnologií a aditivní
NABIAM
výroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu. Funkční síť
kontaktů kombinovaná s mapováním kompetencí by měla v budoucnu pomoci rychle
vytvořit konsorcia projektů pro konkrétní témata a přiměřeně je financovat pomocí
vhodných programů financování na regionální, celostátní a celoevropské úrovni.
Hlavním cílem projektu je přeshraniční spolupráce členů zavedené sítě, možnost výměny
zkušeností, zavedení nových trendů AR /VR do podnikové praxe a kvalitní příprava
VReduNet
budoucích specialistů. Za tímto účelem projekt přispívá k posílení konkurenceschopnosti
podniků v programové oblasti a k stabilitě v celém regionu.
Hlavním cílem je posílení spolupráce obou národních parků v Podyjí a podpora spolupráce
měst/obcí a vzdělávacích institucí. Kvůli vzájemnému propojení jednotlivých subjektů bude
nATCZwork
projekt realizován ve 2 rovinách, a to jako interní vzdělávání zaměstnanců vč.
spolupracujících subjektů a osvětou pro veřejnost formou aktivit pro návštěvníky
národních parků, především rodiny s dětmi.
Hlavním cílem je přeshraniční vědecky podložená podpora rozhodování pro adaptační
FORRISK
obhospodařování lesů, potřebná jak pro prosperitu lesních podniků, tak pro stabilitu
lesních ekosystémů.
Cílem projektu je zlepšit život na venkově a česko-rakouském příhraničí díky zlepšení
DigiVill
přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím a prověřit, které aplikace jsou využitelné
pro komunikaci s občany a pro společné plánování rozvoje území.
Cílem projektu a realizace společných aktivit je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů
kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto
ADAPTRegion AT-CZ
změnou spojené. Rozvoj a realizace přeshraniční nabídky povede k zohlednění nejlepší
dostupné praxe v přípravě investic, snížení spotřeb energie a vody při provozu veřejných
investic a zmírnění dopadů změn klimatu na obyvatelstvo v programovém regionu.
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Akutmaßnahme
V rámci projektu bude zajištěna v Horním Rakousku kontrola vyúčtování přeshraničních
Externe
projektů v souladu s příslušnými vnitrostátními a komunitárními právními předpisy.
Finanzkontrolle
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01.04.2020

31.03.2021

215 736,86

183 376,32

01.01.2021

31.12.2022

495 922,90

421 534,45

01.10.2020

31.12.2022

361 920,00

307 632,00

01.01.2021

31.12.2022

264 074,60

224 463,40

01.06.2020

31.12.2022

366 548,10

311 565,88

01.07.2020

31.12.2022

584 211,08

496 579,41

01.03.2020

30.06.2023

105 600,00

89 760,00
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