
    

 

 
Regionální semináře 

 

k přípravě  
Strategie Fondu malých projektů Rakousko - ČR 2021-2027 

 
 
 

Data konání:   
Pondělí 15. listopadu 2021  Jižní Morava (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
Čtvrtek 18. listopadu 2021  Dolní Rakousko (moderace a řízení: Christine Hamza) 
Úterý 23. listopadu 2021     Jižní Čechy (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
Čtvrtek 25. listopadu 2021  Vysočina (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
Pátek 26. listopadu 2021     Horní Rakousko (moderace a řízení: Christine Hamza) 
 
Čas:     10:00 až cca 13:00 hod. 
    
Umístění:    Online prostřednictvím platformy Zoom/Webex 

 
 
Orientační program: 
 
Od 09:30  Technická kontrola připojení 
 
10:00   Uvítání, představení, prezentace programu 
 
10:20 h  Prezentace 

• Socioekonomická analýza, analýza KPF v období 2014-2020 

• Strategie KPF 

• Výsledky průzkumu k Fondu malých projektů 
 
11:00   Diskuse k tématům - 1. část 

• Doplnění k prezentovaným tématům  

• Konkrétní náměty na projekty / možné partnery /  
možné překážky realizace, formulace potenciálu pro KPF  
atd. 

 
12:30  Shrnutí výsledků, další kroky a závěr 
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Průběh seminářů 

Semináře probíhaly podle navrženého programu v daný termín v jednotlivých regionech. 

Moderaci a řízení seminářů provedl zpracovatel strategie – Východočeská rozvojová s.r.o. 

Do diskuze se podle jednotlivých bodů programu zapojovali účastníci seminářů – viz seznamy. 

Závěry ze seminářů zpracovatel přenesl do textu strategie. 

 
 
Seznamy účastníků 
 

Pondělí 15. listopadu 2021  Jižní Morava (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
 

Nr. Instituce Přítomný zstupce 

1 Cyklistická stezka Brno-Vídeň Jirů Jitka 

2 JAZZFESTBRNO, o.p.s. Spilka Vilém 

3 Jihomoravské muzeum ve Znojmě Durajková Vladimíra 

4 Krajské ředitelství PČR JM kraje paní Sedláčková 

5 Masarykova univerzita paní Hochelová 

6 MUNI - Mendelovo muzeum Křížová Blanka 

7 MUNI PřF Jeřábek Milan 

8 Obec Hrušky Kauf Jan 

9 Obec Šatov Stupková Lenka 

10 Povodí Moravy, s. p. Kovářová Ludmila 

11 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje paní Saloňová 

12 různí žadatelé Monika Höklová 

13 Sdružení obcí a měst jižní Moravy Gašpar Vladimír 

14 Spolek Ekovín Baudysová Simona 

15 Správa Národního parku Podyjí Rothröckl Tomáš 

16 Technické muzeum v Brně Večeřa Josef 

17 Umění do Znojma Andrea Krejčí 

18 VČR Jiří Škoda 

19 VČR Tereza Tyrychtrová 

20 RRA Jižní Morava Libor Opluštil 

21 RRA Jižní Morava Lucie Karpíšková 
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Čtvrtek 18. listopadu 2021  Dolní Rakousko (moderace a řízení: Christine Hamza) 
 

Nr. Instituce Přítomný zástupce 

1 Spolek na podporu ulice Sitzendorfer Kellergasse v Hollabrunnu Manfred Breindl 

2 Národní park Thayatal GmbH  David Freudl  

3 Sdružení Kovářské centrum Ybbsitz Josef Hofmarcher 

4 Budoucí prostor Thayaland Barbara Hofstätter 

5 Don Carlos Crime & Dinner Beatrix Knoth 

6 obec Reingers Andreas Kozar 

7 Dolní Rakousko.Regionální Jitka Kössler 

8 Dolní Rakousko.Regionální Sonja Kreutzer 

9 Sdružení MultiKUlti KreAktiv Eva Mayerová 

10 Vino Versum Poysdorf Turistika Carina Nagl 

11 Spolková země Dolní Rakousko, odbor mezinárodních záležitostí Francois-Edouard Pailleron 

12 Ústav pro dějiny venkova Niklas Perzi 

13 Turistická kancelář obce Zwettl Monika Prince 

14 Kulturní a turistické sdružení Lichtenštejnsko Zámek Wilfersdorf Horst Obermayer 

15 Sdružení Prechody Thomas Samhaber 

16 Muzejní spolek Stará textilní továrna Brigitte Temper-Samhaber 

17 Magistrát města St. Pölten Doris Forerunner 

18 Okresní velitelství hasičského sboru Gänserndorf Alfons Weiss 

19 Obec Gmünd Harald Winkler 

20 Dolní Rakousko – Regionální subjekt Romana Sadravetz 

21 M&E Factory Christine Hamza 

22 M&E Factory Elona Goma 
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Úterý 23. listopadu 2021     Jižní Čechy (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
 

Nr. Instituce Přítomný zástupce 

1 Jihočeská centrála cestovního ruchu z.o. 
Pavla Drunecká,  
Eva Borsányi 

2 Jihočeská Silva Nortica Vladimíra Michálková 

3  Jihočeská Silva Nortica Pavel Hložek 

4 Jihočeská hospodářská komora  Mgr. Michaela Fouňová 

5 Jihočeské muzeum  František Štangl 

6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FROV Jiří Koleček  

7 Energy Centre České Budějovice, z.s. Olga Hintermüllerová 

8 Město České Velenice Lucie Císařová 

9 Město Planá nad Lužnicí Jiří Šimánek 

10 Přírodní zahrada, z.s. Martina Petrová 

11 Město Třeboň Petra Mejdrechová 

12 Město Dačice Kateřina Marková 

13 Spolek přátel landštejnských legend  Jiří Malý 

14 Jihočeský kraj, Krajský úřad Vanda Pánková 

15 Jihočeský kraj, Krajský úřad Jan Návara 

16 Jihočeský kraj, Krajský úřad Jitka Hrodějová 

17 Jihočeský kraj, Krajský úřad Blanka Douchová 

18 VČR Jiří Škoda 

19 VČR Tereza Tyrychtrová 
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Čtvrtek 25. listopadu 2021  Vysočina (moderace a řízení: Jiří Škoda) 
 

Nr. Instituce Přítomný zástupce 

1 Kraj Vysočina Žižka Radek 

2 Kraj Vysočina Handa Radek 

3 Kraj Vysočina Iveta Fryšová 

4 Kraj Vysočina Oldřich Sklenář 

5 Kraj Vysočina Ryklová Štěpánka 

6 Mikroregion Telčsko Jan Švaříček 

7 Muzeum Vysočiny Třebíč Milena Petz 

8 Muzeum Vysočiny Pelhřimov Vladimír Šprincl 

9 Město Žďár nad Sázavou Mgr. Petr Sedlák 

10 Zámek a klášter Žďár, z. s. Martina Sedláková 

11 Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola Jozef Zetěk 

12 Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola Hana Cvachová 

13 Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Jana Vejsadová 

18 Jiří Škoda VČR 

19 Tereza Tyrychtrová VČR 

 
 
Pátek 26. listopadu 2021     Horní Rakousko (moderace a řízení: Christine Hamza) 
 

Nr. Instituce Přítomný zástupce 

1 Muzejní spolek barvířů Gutau Alfred Atteneder 

2 LEADER Region Sterngartl-Gusental Martina Birngruber 

3 Hornorakouská školská rada Gisela Gutjahr 

4 Šumavská škola Boris Hulka 

5 Obec Sandl Manfred Lehner 

6 Stanice pro mládež MV Alm (Otelo MV Alm - Tu was) Claudia Lindner 

7 Obec Rohrbach-Berg Andreas Lindorfer 

8 Farnost Svatý Stefan-Afiesl Cornelia Mittermayr 

9 Šumavská škola Iris Niederdöckl 

10 Turistické sdružení Mühlviertler Hochland Markus Obermüller 

11 Regionální sdružení Mühlviertler Alm Kurt Prandstetter 

12 Svaz koňské železnice Rainbach Bettina Preinfalk 

13 Energetický okres Freistadt Lukas Tröls 

14 Země Horní Rakousko Verena Stemmer-Baumgartner 

15 RMOÖ Johannes Miesenböck 

16 RMOÖ Heide Spiesmeyer 

17 RMOÖ Veronika Atzlesberger 

18 M&E Factory  Christine Hamza 
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Otázky k realizaci malých projektů v jednotlivých tématech 

 

People- to -people 
 
Téma vědy a výzkumu – ukazuje se jako vhodné pro aktivity People – to – People (P2P), ale 

určitě ne jako samostatný Fond malých projektů (Fond).  

Potenciál existuje spíše v síťových projektech těchto institucí + velmi vítané jsou pilotní akce 

(v případě úspěchu malého projektu je vytvořen dobrý základ pro navazující velké projekty 

spolupráce). Často se jedná o projekty studentů doktorandského stupně, kterým není pro 

nedostatek zkušeností možno svěřit velké projekty, ale kteří si mohou otestovat přeshraniční 

spolupráci v mezinárodních týmech na malých projektech („Prošlapávání cest“ v malém 

měřítku, aby se pak řešení přenesla do velkých společných akcí). 

• Zde bude ale třeba dobře najít rozhraní a výklad, kdy je možné ještě takovéto projekty 
podpořit v rámci P2P (jsou to projekty, které kromě síťové složky mají silnou i složku 
obsahovou, tedy vlastní výstup, společné řešení) 

• Velmi dobrou zkušenost s těmito projekty a touto logikou jejich realizace v rámci P2P má 
např. Jihočeská univerzita 

 
Téma zdravotnictví  - zatím se neukazuje příliš velký zájem o síťové projekty v této oblasti, 
nicméně prostor pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností apod. zde existuje 
 
Téma trhu práce - zatím se neukazuje příliš velký zájem o síťové projekty v této oblasti, 
nicméně prostor pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností apod. zde existuje 
 
Projekty v oblasti vzdělávání – velmi vhodné pro FMP, projekty typické pro P2P (výměny a 
vzájemné akce školských institucí). Pro vzdělávání není důvod zavádět samostatný Fond 
malých projektů. Námět umožnění větší flexibility v souvislosti s COVID u vzdělávacích 
projektů (např. on-line řešení, pokud situace neumožní jinak apod.). Jako konkrétní námět - 
zahrnout také Angličtinu jako způsobilý předmět podpory tam, kde je to vhodné a kde je 
taková aktivita integrální součástí projektu. 
 
Environmetální projekty (+klima) - z dosavadních konzultací (zde konkrétně Jižní Morava) se 
zdá poměrně velký zájem, ale zejména akce, které jsou řešitelné v rámci P2P (předávání 
zkušeností, inspirativní realizace apod.), investiční akce pak spíše do velkého programu 
I další klíčoví aktéři (např. Povodí Moravy) v oblasti životního prostředí potvrzují, že se 
očekává realizace velkých projektů v této oblasti. Malé projekty pouze typu P2P. 
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Spolupráce institucí – dobrý typ projektů pro P2P, spolupráce v projektech orgánů veřejné 
správy, třeba i v tématech, které nejsou jinak podporovány ve velkém programu a jeho 
specifických cílech (např. spolupráce orgánu v silničním hospodářství) 
 

Oblast kultury – očekává se hodně záměrů v oblasti kultury, ovšem vesměs charakteru P2P 
(velmi cenné jsou výměny kontaktů, ale mezi konkrétními náměty např. i menší společné 
výstavy – při nich je třeba realizovat velký objem společné práce a času všech zúčastněných 
osob z obou stran hranice a velký prostor pro poznání, komunikaci navazování dlouhodobých 
vztahů. Takovéto projekty mohou být jakýmisi pilotními akcemi představujícími základ pro 
budoucí velké projekty. Pokud bude možné pro tento typ projektů pořídit i drobné vybavení, 
pak je pro kulturní projekty P2P považován za dostatečný. 
 

Cestovní ruch 
I přes některé otázky a rizika, které je třeba řešit, je téma cestovního ruchu velmi silným 
adeptem na realizaci malých projektů, včetně těch, které jdou svým charakter daleko nad 
rámec P2P, a je zde na místě uvažovat o samostatném Fondu malých projektů. 
 
Pro takové směřování svědčí kromě jiného také následující skutečnosti: 

• V rámci diskuse se ukazuje velký potenciál a potřeba realizace malých, zejména 
investičních akcí v tématu cestovního ruchu (existuje zde potenciál přeshraničních řešení 
v této oblasti) 

• Omezení podpory těchto projektů ve stávajícím období, a tedy existence relativně velkého 
zásobníku projektů, které nemohly být nyní podpořeny, a v případě umožnění podpory 
v novém období by byly připraveny k předložení do FMP 

• Z dosud provedených analýz a prací v rámci přípravy Strategie se jeví umožnění malých 
projektů pro oblast cestovního ruchu jako vhodné (viz závěry analýzy, doporučení 
evaluace FMP, dotazníkové šetření ad.) 

• Regionální aktéři potvrdili, že existují konkrétní projekty tohoto typu, přinejmenším u části 
z nich je relativně vysoký potenciál, že by mohly být předloženy, pokud to FMP dovolí. 
(poznámka: v návaznosti na workshopy byly seznamy těchto projektů z obou stran 
doručeny zpracovateli Strategie FMP)  

• V Jižních Čechách byla dokončena Koncepce cestovního ruchu, kde přílohou je seznam 
projektových záměrů (velké i malé projekty) – jedná se o kompletní přehled, nikoliv jen o 
přehled akcí vhodných pro přeshraniční spolupráci – např. turistická značení, 
infrastruktura na cyklostezkách, avšak mohl by to být dobrý zásobník témat pro vlastní 
Fond v cestovním ruchu 

 
Zároveň však zazněla rizika a otázky, které souvisí s případným Fondem pro cestovní ruch a 
které je třeba řešit: 

• Pokud by se mělo uvažovat o takovém Fondu, pak je třeba konkrétně specifikovat, jaké 
projekty, resp. typy projektů by mohly být předmětem takového Fondu 

• Řešení rozhraní mezi P2P a případným Fondem pro cestovní ruch 
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Např. zmíněna společná příprava filmu propagujícího společnou historii, krajinu a dědictví, 
připravovaného lokálními aktéry. Je to nástroj marketingu cestovního ruchu společného 
území, vzniklý v kooperaci místních subjektů a lidí. 

• Je třeba velmi pečlivě zvažovat, zda takové projekty budou schopny demonstrovat 
přeshraniční dopad do odvětví cestovního ruchu (se vzdáleností od hranice se bude 
tento potenciál, zejména u infrastrukturních projektů, přirozeně snižovat). 

• Otázka, zda případným samostatným Fondem nebudou rozmělňovány omezené 
prostředky pro FMP, navyšovány náklady na administraci, zvyšována komplikovanost pro 
žadatele (částečně rozdílná pravidla pro více Fondů) apod.  

• Je třeba vyjasnit definici a chápání pojmu „investice“ 

• Je třeba řešit požadavek na plnění indikátorů a případný požadavek na udržitelnost u 
těchto projektů. 

• Je třeba zvážit jako alternativu povzbuzení žadatelů ke spojování menších (investičních) 
akcí v jeden logický celek, jež by mohl být realizován jako velký projekt.  
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I. Projektové náměty, které zazněly od účastníků  
 

 
Nápad na projekt Aktivity Otázky/komentáře 

Putovní divadlo • Jazyková výměna 

• Workshop 

• Takováto výměna by byla 
vhodná, např. kombinování 
projektů za účelem nalezení 
efektivnějších řešení. 

• Zatím se jeví obtížné najít 
zájemce o účast  

Neomezené kovářské 
poklady 

• Vytvoření digitální platformy 

• Pořízení softwaru, hardwaru 
odhad 30.000 EUR.  

• Kováři nejsou organizováni ve 
sdruženích, mohou být přesto 
zahrnuti jako partneři projektu? 

Přeshraniční textilní trasa   

Operační řídicí středisko 
Brno a Tulln 

Vyjasňovací práce a spolupráce, ale 
také překladatelský software 
(investice), alespoň zkušební provoz 

 

Institucionální spolupráce  
Regionální orgány 
Gmünd/České Velenice 

Projekt zahrnující také investice, 
využití synergií, např. v oblasti čištění 
ulic nebo hubení komárů apod.  

Rozdílné požadavky v ČR a AT 

Přeshraniční turistika - 
denní nabídky pro hosty se 
společnými balíčky 

Například prohlídka Lednice s obědem, 
po které následuje prohlídka 
Poysdorfu s průvodcem 

V tuto chvíli se však jedná pouze o 
mlhavou představu, nikoli o pevný 
plán. 

Přeshraniční tematická 
stezka 

  

Hraniční most v Sandlu propojení cyklistických a turistických 
stezek na obou stranách.  

Z kulturního hlediska je toto spojení 
velmi významné pro uměleckou 
komunitu 

Projekt školské výměny a 
spolupráce  

Školení učitelů CZ/AT v oblasti umění s 
návštěvami na obou stranách hranice  
Rozvíjení konceptu školních 
projektových týdnů - začlenění 
cyklistických/procházkových tras 
Zapojení žáků – příprava na vědecké 
aktivity 

 

Škola + most Školní projekt na konstrukci/plánování 
mostu 

 

Integrace cyklostezek Cyklostezka „Železná opona“,   

Muzeum koněspřežné 
železnice 

Potřeba zapojení žáků od 8 do 10 let, 
aby pro ně byla návštěva muzea 
atraktivnější. 
Projektové dny pro starší žáky (12-13 
let), navrhování projektových dnů - 
kvíz, puzzle, společné stavění, turistika. 
Setkání žáků.  
Návrh - Pozvat učitele přímo k tvorbě 
programů pro muzeum. (Odměna za 
práci učitelů) 

• Cílem je přivést do muzea 
koněspřežné železnice více škol. 

• 8-10 leté děti obtížně překračují 
hranice kvůli jazykovým omezením  
Ve škole se však o koněspřežné 
železnici učí, ale muzeum nikdo 
nenavštěvuje.  

Zajištění a předávání 
znalostí 

Témata Gotika, historie skláren, atd. 
Úpravy místností, techniky digitálního 
zpřístupnění a aktivity na setkávání lidí 

Leaderregion Mühlviertler Alm a 
Mühlviertler Kernland 
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Nápad na projekt Aktivity Otázky/komentáře 

Zdraví a sport Sportovní výměna mezi různými kluby, 
různé sporty - 2. běh na lyžích pro 
seniory, specifická cílová skupina (Fit 
ve stáří)   

Koncepce a realizace - Leaderregion 
MVA 

Cross Country - Senioři Cross Country - Senioři Fit ve stáří, přeshraniční charakter 

Muzeum Dyer Akce pro učitele 
Vzdělávání učitelů  
Příprava tematických balíčků - učitelé 
by k nim měli mít snadný přístup, aby 
se snížila náročnost přípravy  

Potíže s motivací škol k účasti.  
Motivací pro učitele musí být také 
vytváření sítí s nabídkou učitelů v 
ČR.  
Potřebuje podporu školám  
nadřízených institucí  

Muzeum Dyer 2 Barvířský dům dvě velké místnosti - 
možnost přenocování (pro školy a 
studenty) v souvislosti s barvířskými 
kurzy. (Kurzy trvají 2-3 dny). 
Převážně investiční náklady, velikost 
projektu vhodná do FMP  

 

Šumavská škola Přeshraniční malý projekt pro školy 
nejen na hranici  
Aplikace a výměna zkušeností 
Školení učitelů (příroda, kultura, NP, 
Natura 2000) a seznámení s budoucími 
partnerskými školami 

 

Šumavská škola  Vypracovat koncepci přeshraničního 
programu pro mentálně a tělesně 
postižené osoby a osoby se sníženou 
pohyblivostí. Organizace 
přeshraničního týdne ochrany přírody. 
Společné školení pedagogů v přírodě 
na Česko-bavorsko-rakouská hranice. 
Vytváření vzdělávacích programů o 
změně klimatu a biologické 
rozmanitosti.  

Jedná se zejména měkké, 
neinvestiční aktivity 

Šumavská škola Propagace stávajícího přeshraničního 
přírodovědného vzdělávacího 
programu pro školy "Borderwalk" mezi 
školami v ČR a AT (DE). 

 

Ředitelství pro vzdělávání Vytváření sítí se školami, pořádání akcí  

Muzejní cesta Mühlviertel Máme konkrétní projekt - Informační 
akce pro učitele pro školy - Muzejní 
cesta. 

 

Jihočeské muzeum projekty spolupráce v oblasti kultury, 
ale i vzdělávání 

zatím není jasné jaký obsah a 
velikost 

Muzeum v Hatích Aktivity cestovního ruchu a 
zpřístupnění dědictví,  kombinace se 
vzdělávacími aktivitami – cca do 20 tis. 
EUR Nyní se muzeum buduje a do 
budoucna se počítá se širokým 
spektrem využití (např. vzdělávací 
programy pro děti z Rakouska, téma 
železné opony, speciální cestovní 
balíčky apod. ) 
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Nápad na projekt Aktivity Otázky/komentáře 

Museum Břeclav propagace, vnitřní expozice (společné 
tradice, folklor, kroje), muzeum 
železné opony 

 

Šatov společné mapování (mapa zde hlavní 
výstup) – porovnat jak to bylo 
v minulosti, vznikne soubor opatření 
(zadržení vody v krajině apod.) 

 

Město Brno  Bývalá káznice – vznik interaktivního 
místa vzpomínek (železná opona) 
spolu s Pamětí národa 
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II. Shrnutí hlavních závěrů z regionálních seminářů 
 

¬ K prezentovaným analýzám zazněla řada konkrétních podnětných připomínek a 
doplnění, které budou zapracovány 

¬ Celkově byly dosavadní výstupy prací na Strategii FMP hodnoceny kladně 

¬ Jednoznačně se ukazuje přetrvávající význam Fondu malých projektů pro programové 
území česko – rakouské spolupráce 

¬ Dosavadní připravenost konkrétních projektových záměrů (tj. projekty ve stadiu 
pokročilé připravenosti, jasného obsahu, partnera, rámcového rozpočtu atd.) není 
nijak rozsáhlá, což je pochopitelné zejména s ohledem na teprve připravovanou 
podobu FMP. 

¬ Ukazuje se enormně silný potenciál akcí P2P, které jsou nadále hlavním typem malých 
projektů (setkávání občanů a komunit, spolupráce institucí, výměna zkušeností, 
síťování apod.) 

¬ V rámci P2P by měly být realizovány projekty širokého okruhu témat, a to jak těch 
které mají samostatný specifický cíl v rámci velkého programu INTERRG AT – CZ, tak i 
těch, které nejsou jako samostatná aktivita v rámci jiných priorit programu 
podporovány (výměna zkušeností institucí veřejné dopravy, v tématech životního 
prostředí, které nemají vlastní SC – např. energie a obnovitelné zdroje a další) 

¬ Fond malých projektů v rámci P2P se zdá být schopen pokrýt potřeby malých projektů 
ve všech tématech, bez potřeby zavádění samostatných (investičních) fondů malých 
projektů 

¬ Jedinou výjimkou se ukazuje téma cestovního ruchu a využití společného kulturního 
dědictví. Zde existuje relativně velký potenciál společných řešení, včetně investičních 
akcí, které by v rámci P2P nemohly být realizovány a které zároveň nepatří pod PO 3 
programu INTERREG (zejména s ohledem na jejich velikost) 

¬ Aby bylo možné dále rozvíjet myšlenku samostatného fondu pro cestovní ruch, je 
třeba zejména: 

o Definovat typ projektů, které by mohly být takovým nástrojem podporovány a 
splnily podmínky na něj kladené. Za tím účelem je třeba také provést specificky 
pro toto téma podrobnější sběr existujících záměrů, které by se potenciálně 
mohly takového Fondu účastnit. 

o Vyjasnit podstatné náležitosti, které by musely takové projekty plnit a ověřit (v 
míře, jakou umožní jejich současná připravenost) zda existuje předpoklad 
takového plnění. Konkrétně např. přeshraniční dopad do odvětví cestovního 
ruchu, požadavek na plnění indikátorů a případný požadavek na udržitelnost, 
ad. 


