
Ein Projekt aus dem Programm INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik für die Programmperiode 2014-2021 

 
 

Pozvánka 
Závěrečná konference  
Connecting Nature AT-CZ 
 

Pondělí, 14. června 2021 | 10:00 – 12:35 

Hybridní akce 
➢ Nationalparkhaus Thayatal (Merkersdorf 90, 2082 Hardegg)  

nebo  
➢ Online-Videokonference 

 

 

Projekt INTERREG ConNat AT-CZ si klade za cíl zabezpečit rozsáhlou síť přírodních stanovišť mezi Alpami, 
Waldviertelem a Weinviertelem v Rakousku, a také od Šumavy přes Vysočinu až do Podyjí v České republice. 
Zajistit tak ochranu diverzity na klíčových stanovištích, jako jsou národní parky Thayatal a Podyjí nebo 
rašeliniště ve Waldviertelu a jižních Čechách. Po zhruba třech a půl letech vám chceme prezentovat naše 
výsledky.  

 
Konference se uskuteční jako hybridní událost. Můžete si tedy vybrat mezi osobní účastí v Centru národního 
parku Thayatal (max. 40 osob) nebo online účastí. Akce bude simultánně tlumočena do češtiny i němčiny. 
Zaregistrujte se prosím do 7. června 2021 na adrese https://forms.gle/N2jnsiJrLXoM7Qy68. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

 

 
 
 

  

https://forms.gle/N2jnsiJrLXoM7Qy68


Ein Projekt aus dem Programm INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik für die Programmperiode 2014-2021 

Registrace | Na místě a Online | od 9:15  

 

Zahájení | 10.00 – 10.30 
 

➢ Přivítání  
Christian Übl | ředitel Národního Parku Thayatal | Leadpartner 
Christine Lechner | Vedoucí NÖ.Regional | Management   
 

➢ Impuls - Význam přeshraniční spolupráce v oblasti životního prostředí  
Martin Eichtinger | Land NÖ | Radní zastupující hejtmanku Johannu Mikl-Leitnerovou  

Požádano | Video-Pozdrav Stephan Pernkopf | Land NÖ | náměstek hejtmanky  
Ing. Lukáš Vlček | Kraj Vysočina | náměstek hejtmana  

 

Výsledky projektu Connecting Nature AT-CZ | 10.30- 12.25 
 

➢ Přeshraniční ochrana a opatření na rašeliništích 

 

➢ Podpora biodiverzity v přeshraničním národním parku Thayatal - Podyjí 

 

➢ Síť stanovišť a propojení migračních koridorů divoké zvěře mezi Českou republikou a Rakouskem 

 
➢ Přeshraniční výměna informací o správě chráněných území 

 

 

Shrnutí a další kroky | 12.25 – 12.35 
➢ Nationalpark Thayatal a NÖ.Regional  

 
 

Účast na akci je bez účastnického poplatku. 
Registrace předem do 7. června 2021 je povinná. Můžete si vybrat typ akce (na místě nebo online).  
 
Účast Online:  

Odkaz na online přístup k videokonferenci obdržíte zvlášť e-mailem. 
 
Podmínky účasti na místě: 
1) Prezenční účast na akci je možná pouze po předchozí registraci a za splnění jedné z následujících podmínek: 

a) účastník se prokáže negativním antigenním testem (max. 48 hodin starý) nebo negativním PCR testem 
(max. 72 hodin starý). 
b) účastník podstoupili alespoň 1. dávku vakcinace, od které uběhly nejméně 3 týdny. 
c) účastník doloží dokladem prokazatelné uzdravení z nemoci COVID-19 (max. 6 měsíců). 

2) Je povinné nosit respirátor třídy FFP2. 
3) Před vstupem do sálu musí účastníci podepsat prezenční listinu. 

 
V tomto ohledu vás žádáme o pochopení, děkujeme vám! 
 
Kontakt: 
NÖ.Regional.GmbH • Andrea Haberkorn • T: +43 676 88 591 320 • E: andrea.haberkorn@noeregional.at 
Nationalpark Thayatal GmbH • David Freudl • T: +43 2949 7005 60 • E: david.freudl@np-thayatal.at 
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