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Infrastruktura pro metabolický výzkum a lékařskou chemii (Metabo-BL)
Prioritní osa 1:  Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Délka trvání projektu:  01. 03. 2017 - 29. 02. 2020

Aktuální stav/fáze:  probíhající

Web:     www.at-cz.eu/metabo_bl

Vedoucí partner:  Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.

Projektoví partneři: Johannes-Kepler-Universität Linz

Oblast realizace:   Jihočeský kraj a Horní Rakousko

Finanční alokace ERDF:  1 065 409,89 €

Stručná anotace: Jižní Čechy a Horní Rakousko disponují 
významnými odbornými znalostmi v dílčích oblastech 
metabolického výzkumu, přičemž přeshraniční koordinace 
výzkumných aktivit v rámci projektu povede ke zvýšení 
efektivity výzkumné činnosti zapojených partnerů. 
Projekt se tak zaměřuje na vytvoření společné laboratorní 
infrastruktury, která umožní dále rozvíjet společný výzkum 
v oblasti metabolomiky na špičkové úrovni a zvýší 
konkurenceschopnost obou zapojených příhraničních 
regionů. 

Plánované výstupy:
- nová meziregionální síť METABO-BL
- zřízení nových komplementárních metabolomických laboratoří
- vytvoření společných výzkumných týmů a společný vývoj nových metabolomických analytických 

platforem
- realizace 3 pilotních výzkumných projektů

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:

2016 Četné osobní i e-mailové konzultace 
připravovaného projektového záměru z hlediska 
regionální relevance, souladu s regionálními 
strategiemi i souladu s Programem spolupráce 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
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Infrastruktur für die metabolische Forschung und medizinische Chemie 
(Metabo-BL)
Prioritätsachse 1:  Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

Projektdauer:    01. 03. 2017 - 29. 02. 2020

Aktueller Zustand/Phase:  laufend

Web:      www.at-cz.eu/metabo_bl

Leadpartner:    Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.

Projektpartner:   Johannes-Kepler-Universität Linz

Umsetzungsgebiet:    Südböhmen und Oberösterreich

Genehmigte EFRE Mittel:   1 065 409,89 €

Kurze Annotation: In den Regionen Südböhmen und Oberösterreich ist an einzelnen Standorten 
Expertise in Teilbereichen der Metabolomik-Forschung vorhanden, wobei eine grenzüberschreitende 
Koordinierung zur ersichtlichen Effektivitätssteigerung aller beteiligten Partner führen kann. Das 
Projekt fokussiert also auf die Gestaltung der gemeinsamen Laborinfrastruktur, die die weitere 
Entwicklung im Bereich der Metabolomik auf der 
internationalen Spitzenebene ermöglicht und die 
Wettbewerbsfähigkeit beider Regionen erhöht. 

Geplante Outputs:

- neues interregionales Netzwerk METABO-BL

- Errichtung von 2 neuen komplementären 
metabolomischen Labors 

- Bildung von zwei gemeinsamen Forschungsteams 
in Labors und gemeinsame Entwicklung der neuen 
metabolomischen analytischen Plattformen 

- Realisation von 3 Pilotforschungsprojekten 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der 
Projektvorbereitung beigetragen:

2016 Häufige persönliche sowie E-Mail-Beratungen des vorzubereitenden Projektvorhabens   
 von der Sicht der regionalen Relevanz, Übereinstimmung mit regionalen Strategien sowie mit   
 dem Kooperationsprogramm INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
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Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu 
prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumné  
infrastruktuře (RIAT-CZ)
Prioritní osa 1:  Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Délka trvání projektu:  01. 09. 2016 - 31. 08. 2019

Aktuální stav/fáze:  probíhající

Web:    www.at-cz.eu/riat_cz

Vedoucí partner:  Vienna Biocenter Core Facilities GmbH

Projektoví partneři:  Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita

   Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně

   Institute of Science and Technology Austria

   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Oblast realizace:  Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko, Vídeň

Finanční alokace ERFD:  1 270 566,56 €

Stručná anotace: Projekt cílí na výzkumníky, pracovníky 
výzkumných infrastruktur a firmy působící v oblasti 
biotechnologií a nanotechnologií. Snahou je využití synergií 
přeshraničních výzkumných infrastruktur (výměnné stáže 
a školení, společné výzkumné projekty, workshopy). 
Tyto kroky nelze uskutečnit bez přeshraniční spolupráce, 
protože závisejí na infrastruktuře a odborných znalostech 
na jednotlivých stranách, které nelze snadno replikovat.  
Tato spolupráce představuje jedinečnou příležitost vytvořit 
konkurenční výhodu pro přeshraniční region.

Plánované výstupy: 
- zlepšení znalostí o nejnovějších trendech v oblasti 
biotechnologií a nanotechnologií v regionu
- zajištění dostupnosti  výzkumné infrastruktury pro externí 
uživatele
- společné výzkumné projekty, výměnné stáže výzkumníků a 
workshopy

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:

2016  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace připravovaného projektového záměru   
 z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.

 Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
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Innovationsförderung in der Grenzregion Österreich – Tschechische 
Republik durch die Schaffung von Synergien im Bereich der 
Forschungsinfrastruktur (RIAT-CZ)
Prioritätsachse 1:  Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

Projektdauer:   01.09.2016 - 31.08.2019

Aktueller Zustand/Phase:  laufend

Web:   www.at-cz.eu/riat_cz

Leadpartner:   Vienna Biocenter Core Facilities GmbH

Projektpartner:   Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita

   Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně

   Institute of Science and Technology Austria

   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Umsetzungsgebiet:  Südmähren, Niederösterreich, Wien 

Genehmigte EFRE Mittel:  1 270 566,56 €

Kurze Annotation: Das Projekt zielt auf Forscher, Mitarbeiter der Forschungsinfrastrukturen, 
biotechnologische und nanotechnologische Firmen. Das Anliegen ist die Nutzung des 
Potentials von Synergiekooperationen grenzüberschreitender Forschungsinfrastrukturen auf der 
technologischen sowie Steuerungsebene und für Bildung und Validation des nachhaltigen Models der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Forschungsinfrastrukturen. Diese Zusammenarbeit stellt 
die einzigartige Gelegenheit zur Bildung eines Konkurrenzvorteils für die Grenzregion.

Geplante Outputs: 

- Verbesserung des Wissens über die neuesten Trends in 
der Biotechnologie und Nanotechnologie in der Region

- Gewährleistung der Verfügbarkeit von 
Forschungsinfrastruktur für externe Nutzer

- Gemeinsame Forschungsprojekte, Austauschpraktika für 
die Forscher, und Workshops

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung 
beigetragen:

2016  Round-Table mit Vertretern des Projektes und Con-
sulting des vorzubereitenden                               
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und 
in Übereinstimmung mit regionalen Strategien

Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Part-
nern und Einrichtungen im gegebenen Gebiet
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Inovace technologií při kompostování, využití kompostu    
a ochrana půdy (INTEKO)
Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 09. 2016 - 31. 08. 2019
Aktuální stav/fáze:   probíhající
Web:     www.at-cz.eu/inteko
Vedoucí partner:  Zemědělská a ekologická regionální agentura,  z.s.
Projektoví partneři: Bio Forschung Austria
   Mendelova univerzita v Brně
   Bundesamt für Wasserwirtschaft
Oblast realizace:  příhraniční oblast Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje     
   a spolkové země Dolního Rakouska a Vídně
Finanční alokace ERDF: 849 821,07 €
Stručná anotace: Hlavním cílem  projektu je zavedení inovativní technologie kompostování, která zajistí 
standardizaci kvality kompostu. Tato technologie umožní recyklovat fosfor a dusík z organických odpadů. 
Základem inovace je nová metodika posouzení zralosti kompostu, která zajistí dosažení dobré kvality 
kompostu, který tak lze efektivněji využívat pro zlepšení stavu 
půdy. Výzkumný česko-rakouský  realizační tým přináší do 
tohoto výzkumu své know-how a vytváří společné metodické 
podklady pro certifikaci kompostáren (standardizace). 
Společná práce tak přispívá nejen k transferu technologií v 
zemědělství ale i ke zlepšení konkurenceschopnosti agrárního 
sektoru. 

Plánované výstupy: 
- 1 nová ekoinovace: Inovativní technologie kompostování, 

která zajistí standardní kvalitu kompostu. Tato technologie 
umožní využít fosfor a dusík z čistírenských kalů, které 
jsou v současné době odpadem.

- 1 nový ekomechanismus: Společně realizovaný výzkum, 
jehož výstupem je společně realizovaná metodika 
hodnocení kvality kompostu (standardizace).

- testování kvality kompostu - vybavení odborné laboratoře

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016 Kulatý stůl se zástupci projektu INTEKO a četné konzultace připravovaného     
 projektového záměru z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.
 Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
2018  Prezentace realizovaného projektu v rámci bilaterálního síťového setkání na téma Interreg      
 V-A a AT -CZ – Prioritní osa 2 „Životní prostředí a zdroje“.
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Innovation der Technologien bei Kompostierung, Kompostanwendung und 
Bodenschutz (INTEKO)
Prioritätsachse 2: Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:   01. 09. 2016 - 31. 08. 2019
Aktueller Zustand/Phase: laufend 
Web:     www.at-cz.eu/inteko
Leadpartner:  Zemědělská a ekologická regionální agentura,  z.s.
Projektpartner:  Bio Forschung Austria
   Mendelova Univerzita in Brno 
   Bundesamt für Wasserwirtschaft
Umsetzungsgebiet: Vysočina, Südmähren,    
   Niederösterreich und Wien 
Genehmigte EFRE Mittel: 849 821,07 €
Kurze Annotation: Das Hauptziel des Projektes ist eine 
innovative Kompost-Technologie, die die Standardisierung 
der Kompostqualität sichert. Diese Technologie ermöglicht 
Recycling von Phosphor und Stickstoff aus organischen 
Abfällen. Der Grund der Innovation ist die neue Methodik der 
objektiven Beurteilung der Kompostqualität und Kompostreife, 
die man auch zur Verbesserung des Bodenzustandes nutzen kann.  Das tschechisch österreichische 
Forschungsteam bringt sein Know-how in diese Forschung ein und erstellt eine gemeinsame 
methodische Dokumentation für die Zertifikation der Kompostierungsanlagen (Standardisierung). Die 
gemeinsame Arbeit trägt nicht nur zum Technologietransfer in der Landwirtschaft bei, sondern auch zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Agrarsektor. 

Geplante Outputs: 
- 1 neue Öko-Innovation: Innovative Kompostierungstechnologie, die die 

Standardkompostqualität gewährleistet. Diese Technologie ermöglicht 
die Verwendung von Phosphor und Stickstoff aus Klärschlamm, der 
heutzutage als Abfall gilt.  

- 1 neuer Öko-Mechanismus: Gemeinsam realisierte Forschung, deren 
Ergebnis eine gemeinsame Methodik der Qualitätskompostbewertung 
(Standardisierung) ist. 

- Testen der Kompostqualität – Ausrüstung des Fachlabors 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung beigetragen:
2016 Round-Table mit Vertretern des Projektes INTEKO und Consulting  
 des vorzubereitenden
 Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung mit   
 regionalen Strategien, Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern    
 und Einrichtungen im gegebenen Gebiet 
2018  Präsentation des umzusetzenden Projektes im Rahmen des bilateralen Netzwerktreffens   
 auf das Thema Interreg V-A a AT -CZ – Prioritätsachse 2 „Umwelt und Ressourcen“
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Putování po stopách společných předků na stezce po hradech a zámcích v 
příhraničním regionu Mühlviertel/jižní Čechy – využití a konkrétní aplikace 
starých řemesel a historické architektury mezi Malší a Dunajem
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 11. 2017 - 31. 10. 2021
Aktuální stav/fáze:  probíhající
Web:    www.at-cz.eu/natur_-und-kulturerlebnis-am-burgen_    
   -und-schlosserweg-prirodni-a-kulturni-zazitky-na-zemske-ceste
Vedoucí partner:  Verband Mühlviertler Alm
Projektoví partneři:  Burgverein Prandegg
   Gemeinde Windhaag bei Perg
   Tourismusverband Bad Kreuzen
   Hrady na Malši, z.s.
Oblast realizace:  Horní Rakousko a Jihočeský kraj
Finanční alokace ERDF:  1 996 839,89 €
Stručná anotace: Projekt se zaměřuje na turistickou trasu 
„Po hradech a zámcích“, která vede historickou kulturní a 
přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu od Malše až 
po Dunaj. Díky stoupajícímu zájmu o historické stavby je 
cesta po hradech a zámcích aktuální více než kdy předtím 
a skrývá velký kulturně turistický potenciál. Cílem projektu 
je zvýšení turistického potenciálu regionu, dále navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování 
sousední země a napomáhání k trvalému zachování historických objektů formou restaurátorských 
prací a oprava, předávání poznatků o starých řemeslech, zpracování společných dějin podél trasy vč. 
vytvoření vícejazyčného audioprůvodce.

Plánované výstupy: 
-  částečná rekonstrukce zříceniny hradu Prandegg; 
zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá; obnova 
podhradí na Pořešíně; zrestaurování věže hradu Kreuzen
-  audioprůvodce 
-  workshopy ke starým řemeslům; rozšíření značení cest

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016-17  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace připravovaného projektového záměru  
  z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.
  Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
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Wandern auf den Spuren der gemeinsamen Vorfahren auf dem Burgen- 
und Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel /Südböhmen – konkrete 
Anwendung von dem alten Handwerk und historischer Baukultur zwischen 
Maltsch und Donau
Prioritätsachse 2:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:   01. 11. 2017 - 31. 10. 2021
Aktueller Zustand/Phase:  laufend
Web:     www.at-cz.eu/natur_-und-kulturerlebnis-am-burgen_-und-   
    schlosserweg-prirodni-a-kulturni-zazitky-na-zemske-ceste
Leadpartner:    Verband Mühlviertler Alm
Projektpartner:    Burgverein Prandegg
    Gemeinde Windhaag bei Perg
    Tourismusverband Bad Kreuzen
    Hrady na Malši, z.s.
Umsetzungsgebiet:   Oberösterreich und Südböhmen 
Genehmigte EFRE Mittel:   1 996 839,89 €
Kurze Annotation: Das Projekt fokussiert auf die 
Wanderroute „Burgen- und Schlösser-Weg“, diese führt 
durch die historische kulturelle und natürliche Gegend 
Südböhmens und Mühlviertels, von der Maltsch bis zur 
Donau. Dank dem steigenden Interesse um historische 
Bauten ist der Burgen- und Schlösser-Weg mehr aktuell 
als je, und verbirgt das riesige kulturtouristische Potential. 
Das Ziel des Projektes ist die Erhöhung des touristischen 
Potentials der Region, ferner bessere Motivation der 
Bewohner der Region zur Entdeckung des Nachbarlandes 
und noch Hilfe zur dauernder Erhaltung der historischen Objekte – Restaurierung und Reparaturen, 
Kenntnisse über alte Handwerke, gemeinsame Geschichte der Route entlang und Herstellung von 
einem mehrsprachigen Audioführer.

Geplante Outputs: 
- Teilrekonstruierung der Ruine Prandegg; Erhaltung des 
Kulturerbes im Areal der Festung Tichá; Erneuerung der 
Vorburg in Pořešín; Turmrestaurierung auf der Burg Kreuzen
- Audio-Reiseführer
- Workshops zu alten Handwerken; Erweiterung der 
Wegemarkierung 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung beigetragen:
2016-17  Round-Table mit Vertretern des Projektes und Consulting des vorzubereitenden   
  Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung   
  mit regionalen Strategien
  Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern und Einrichtungen   
  im gegebenen Gebiet
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Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku   
1900 po modernu digitální
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 01. 2017 - 31. 12. 2019
Aktuální stav/fáze:  probíhající
Web:    www.at-cz.eu/bilaterale-designnetzwerke
Vedoucí partner:  MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst
Projektoví partneři:  Moravská galerie v Brně
   Město Brtnice
Oblast realizace:  Vídeň, Jihomoravský kraj, Vysočina
Finanční alokace ERDF:  982 670,24 €
Stručná anotace: Hlavním cílem projektu je uchování, 
ochrana a zprostředkování středoevropské moderny za 
pomoci výstav, workshopů a jiných aktivit. Projekt poukazuje 
na společné kořeny moderny České republiky a Rakouska, 
které jsou důsledkem vzájemné spolupráce umělců a 
architektů z obou zemí (Josef Hoffmann, Adolf Loos, 
Otto Wagner, Koloman Moser a další). Mezi hlavní aktivity 
projektu patří sezonní výstavy v Brně a Brtnici, úprava části 
stálé expozice starého umění v Místodržitelském paláci v 
Brně a cyklus výstav v Muzeu užitého/současného umění 
ve Vídni (MAK). Tyto hlavní činnosti programově doplňuje série workshopů a dalších doprovodných 

akcí zaměřených na řemeslnou tradici a aktuální inovace 
v designu,. Důležitou součástí projektu jsou též úpravy 
dvoru rodného domu Josefa Hoffmanna, včetně vybudování 
mobilního zázemí pro návštěvníky. V Muzeu Josefa 
Hoffmanna budou upraveny vstupní prostory a vybudován 
obchod s designem, čímž dojde ke zlepšení přístupnosti pro 
odborné a i laické návštěvníky.

Plánované výstupy: 
- zlepšení vnímání kulturního dědictví prostřednictvím společných výstav
- zrekonstruované a veřejnosti zpřístupněné prostory v rodném domu a muzeu Josefa Hoffmana
- inovativní příspěvky z oblasti designu a užitého umění a veřejná prezentace a diskuze na toto téma

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016  Kulaté stoly se zástupci projektu a konzultace připravovaného projektového záměru   
 z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.
 Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
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Bilaterale Designnetzwerke. Designinnovationen von der Moderne um das 
Jahr 1900 bis zur digitalen Moderne
Prioritätsachse:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:     01. 01. 2017 - 31. 12. 2019
Aktueller Zustand/Phase:   laufend
Web:      www.at-cz.eu/bilaterale-designnetzwerke
Leadpartner:     MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / 
        Gegenwartskunst
Projektpartner:     Moravská galerie in Brno
     Die Stadt Brtnice
Umsetzungsgebiet:   Wien, Südmähren, Vysočina
genehmigte EFRE Mittel:   982 670,24 €
Kurze Annotation: Das Hauptziel des Projekts ist die Erhaltung, 
der Schutz und die Vermittlung der mitteleuropäischen 
Moderne und zwar mit der Hilfe von Ausstellungen, 
Workshops und anderen Aktivitäten. Das Projekt weist 
auf die gemeinsame Geschichte der tschechischen und 
österreichischen Moderne hin, die durch die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Architekten beider 
Länder entstanden ist (Josef Hoffmann, Adolf Loos, Otto Wagner, Koloman Moser und andere). Zu den 
Hauptprojektaktivitäten gehören Vorbereitungen der saisonalen Ausstellungen in Brünn und Brtnice, die 
Modifikation eines Teils der Dauerausstellung alter Kunst im Gouverneurspalast in Brünn, sowie auch 
die Vorbereitung einer Reihe von Ausstellungen im Museum für angewandte / zeitgenössische Kunst 
in Wien (MAK). Diese Hauptaktivitäten werden programmatisch durch eine Reihe von Workshops und 
anderen begleitenden Veranstaltungen ergänzt, die sich auf die Tradition des Handwerks und aktuelle 
Innovationen im Design konzentrieren. Ein wichtiger Teil des Projekts ist auch die Umgestaltung des 
Hofes des Josef-Hoffmann-Hauses einschließlich der Räume, 
die neu für die Besucher zugänglich gemacht werden sollten. 
Das Josef-Hoffmann-Museum wird über eine Eingangshalle 
und einen Design-Shop verfügen, der die Zugänglichkeit für 
Fach- und Laienbesucher verbessern soll.

Geplante Outputs: 
- Verbesserung der Wahrnehmung des kulturellen Erbes durch 

gemeinsame Ausstellungen
- Rekonstruierte und öffentlich zugängliche Räume im 

Geburtshaus und Josef –Hoffman-Museum
- innovative Beiträge aus den Bereichen Design und angewandte Kunst und öffentliche Präsentation und 

Diskussion zu diesem Thema

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung beigetragen:
2016 Round- Table mit Projektvertretern und Consulting des vorzubereitenden Projektvorhabens
 von der Sicht der regionalen Relevanz in Übereinstimmung mit regionalen Strategien, Unter  
 stützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern und Einrichtungen im gegebenen Gebiet
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Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy- 
Vysočina- Waldviertel - Mühlviertel (Památky žijí)
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 10. 2016 - 31. 12. 2019
Aktuální stav/fáze:   probíhající
Web:    www.at-cz.eu/pamatky-ziji-denkmaler-leben
   www.pamatkyziji.cz
Vedoucí partner:  Jihočeská Silva Nortica
Projektoví partneři: Jihočeská centrála cestovního ruchu
   Národní památkový ústav
   Destination Waldviertel GmbH
   Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Oblast realizace:   Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, region Waldviertel, region Mühlviertel
Finanční alokace ERDF:  962 623,01 €
Stručná anotace: Cílem projektu je podpora turistiky 
orientované na kulturně-historické památky v česko-
rakouském příhraničí a zvýšení počtu návštěvníků v 
méně navštěvovaných částech regionu. Vytvořením 
přeshraničních kulturně-historických tematických stezek 
(propojení památek skrze jedno společné téma) budou 
památky obou zemí propojeny do jednoho turistického 
produktu a zároveň propagovány. Komplexní nabídka 
povede k lepšímu rozložení návštěvnosti v projektovém 
regionu a zároveň i k prodloužení pobytu návštěvníků. 

Plánované výstupy:
-  analýza turistických produktů a návrhy nových produktů
-  školicí a vzdělávací aktivity, kulturní akce
-  soubor informačních systémů 

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016 – 2017 Osobní i e-mailové konzultace připravovaného projektového záměru z    
  hlediska regionální relevance, souladu s regionálními strategiemi i souladu    
  s Programem spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
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Verbesserung des Zutritts und der Bewerbung des Kulturerbes in den 
Regionen Südböhmen - Vysočina- Waldviertel - Mühlviertel   
(Denkmäler leben)
Prioritätsachse 2:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:    01. 10. 2016 - 31. 12. 2019
Aktueller Zustand/Phase:   laufend
Web:     www.at-cz.eu/pamatky-ziji-denkmaler-leben
    www.pamatkyziji.cz
Leadpartner:    Jihočeská Silva Nortica
Projektpartner:   Jihočeská centrála cestovního ruchu
    Národní památkový ústav
    Destination Waldviertel GmbH
    Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Umsetzungsgebiet:    Südböhmen, Vysočina, Region Waldviertel, Region Mühlviertel
genehmigte EFRE Mittel:   962 623,01 €
Kurze Annotation: Das Projektziel ist die Förderung der Touristik, die sich auf kulturhistorische 
Denkmäler im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet orientiert, und die Steigerung 
der Besucherzahlen in weniger besuchten Bezirken der Region. Durch die Schaffung der 
grenzüberschreitenden kulturhistorischen Themenrouten (Verbindung der Denkmäler durch ein 
gemeinsames Thema) werden die Denkmäler beider Länder in ein touristisches Produkt verbunden 
und weiter beworben. Diese Routen werden nicht nur 
zur besseren Besucherzerstreuung, sondern auch zur 
Aufenthaltsverlängerung in der Projektregion führen. 

Geplante Outputs:
- Analyse der touristischen Produkte und Vorschläge neue 

Produkte 
- Schulungs- und Bildungsaktivitäten, Kulturveranstaltungen
- Informations- und Navigator-Systeme 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der 
Projektvorbereitung beigetragen:
2016 – 2017 Persönliche sowie E-Mail-Beratungen des 
vorzubereitenden Projektvorhabens     
von der Sicht der regionalen Relevanz, Übereinstimmung mit 
regionalen Strategien sowie mit dem Kooperationsprogramm 
INTERREG V-A Österreich –  Tschechische Republik.
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DYJE 2020 – THAYA 2020
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 05. 2016 - 29. 02. 2020
Aktuální stav/fáze:  probíhající
Web:    www.at-cz.eu/dyje-2020-thaya-2020
Vedoucí partner:  Povodí Moravy, s. p.
Projektoví partneři:  via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
   Umweltbundesamt
   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,     
   veřejně výzkumná instituce
   Nationalpark Thayatal GmbH
Oblast realizace:  Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko
Finanční alokace ERDF:  2 791 244,45 €
Stručná anotace: Cílem projektu je prodloužení hraničního 
úseku Dyje mezi Břeclaví a soutokem s Moravou, a to 
opětovným napojením dvou odstavených ramen řeky 
Dyje. Napojením se vrátí Dyji téměř třetina její původní 
délky, kterou ztratila při úpravách, a současně také typický 
charakter nížinné řeky. Napojování odstavených ramen je i jedno z opatření v boji proti dopadům sucha 
v těchto izolovaných vodních útvarech. Díky tomuto bude zabráněno vysychání krajiny a úhynu vodních 
živočichů a na vodu vázaných ekosystémů.

Plánované výstupy: 
- napojení ramene  - renaturalizace, pilotní řešení napojení odstavených ramen – pracovní postup
- migrace ryb – opatření k usnadnění migrace, možnosti aplikace inovativní migrační technologie
- habitaty pro tření ryb – podpora biodiverzity
- koordinovaný přístup a pravidla pro rekreační rybářství v národních parcích, management říčního 

dřeva v NP a biologický monitoring
- společný cílový stav rybí populace – harmonizace přístupu
- management jemných sedimentů – podpora NATURA 2000
- přeshraniční strategie migrační průchodnosti

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace 
připravovaného projektového záměru z hlediska regionální 
relevance a souladu s regionálními strategiemi.
Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů 
a institucí v daném území.
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DYJE 2020 – THAYA 2020
Prioritätsachse 2:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:   01. 05. 2016 - 29. 02. 2020
Aktueller Zustand/Phase:  laufend
Web:     www.at-cz.eu/dyje-2020-thaya-2020
Leadpartner:    Povodí Moravy, s.p.
Projektpartner:    via Donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
    Umweltbundesamt
    Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná 
    instituce
    Nationalpark Thayatal GmbH
Umsetzungsgebiet:   Südmähren, Niederösterreich
Genehmigte EFRE Mittel:   2 791 244,45 €
Kurze Annotation: Das Projektziel ist die Verlängerung des Grenzgebietes der Thaya zwischen 
Břeclav und dem Zusammenfluss mit der March (Morava), und zwar durch erneuten Anschluss 
von zwei Flussarmen mit Altwasser der Thaya. Durch Anschluss wird der Thaya fast ein Drittel der 
ursprünglichen Länge zurückgegeben, die sie bei Änderungen verloren hat. Gleichzeitig gewinnt sie 
wieder den typischen Charakter eines unterländischen Flusses. Der Anschluss von Flussarmen mit 
Altwasser ist auch eine der Maßnahmen gegen Trockenwirkungen in diesen isolierten Wasserformen. 
Dank dieser Maßnahme werden das Austrocknen sowie das Absterben der Wasserlebewesen und der 
wasserrelevanten Ökosysteme verhindert.
Geplante Outputs: 
- Anschluss des Flussarmes – Re- Naturierung, Pilotlösung 

für Anschlüsse der Flussarme mit Altwasser – 
Arbeitsvorgang 

- Fischmigration – Maßnahme zur Erleichterung der 
Migration, Möglichkeiten der Anwendung der innovativen 
Migrationstechnologie

- Habitats für Fischlaichen – Unterstützung er Biodiversität 
- Koordinierter Ansatz und Regeln für: Hobby-Fischfang in Nationalparks, Flussholzmanagement im 

NP, biologisches Monitoring
- Gemeinsamer Zielzustand der Fischpopulation – Harmonisierung des Ansatzes 
- Management der Feinsedimente – Unterstützung der NATURA 2000
- Grenzüberschreitende Strategie der Migrationsdurchgängigkeit 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung 
beigetragen:
2016 Round-Table mit Vertretern des Projektes 
und Consulting des vorzubereitenden   
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz 
und in Übereinstimmung mit regionalen Strategien; 
Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen 
Partnern und Einrichtungen im gegebenen Gebiet
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Inovativní technologie recyklace popelů a strusek (IRAS)
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021
Aktuální stav/fáze:  probíhající
Web:   www.at-cz.eu/iras
Vedoucí partner:  K1-MET GmbH
Projektoví partneři:  Universität für Bodenkultur
   Masarykova univerzita
   Energetická agentura Vysočiny
Oblast realizace:  Horní Rakousko, Vysočina, Jihomoravský kraj, Vídeň 
Finanční alokace ERDF:  781 554,37 €
Stručná anotace: Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje 
na omezené zásoby některých z nich. Cílem projektu je proto vývoj alternativních koncepcí, které 
jsou rozhodující pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu a pro zajištění dostatku kritických surovin. 
Mezi ně patří také kovy, o jejichž zpracování se v tomto 
projektu jedná. Významné zdroje druhotných surovin 
představují popely a strusky, které se doposud výhradně 
ukládají na skládkách. V rámci projektu proto bude vyvinut 
a otestován postup pro získávání kovů z tohoto odpadu (z 
popela a strusky) pomocí bakterií.

Plánované výstupy: 
- vývoj procesu biologického loužení pro oddělení kovů z 

popelů a strusek 
- vývoj bioelektrochemického procesu opětovného získání kovů 

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2017  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace 
připravovaného projektového záměru    
z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními 
strategiemi.
Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a 
institucí v daném území.
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Innovative Recyclingtechnologie für Aschen und Schlacken (IRAS)
Prioritätsachse 2:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:   01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Aktueller Zustand/Phase: laufend

Web:    www.at-cz.eu/iras

Leadpartner:   K1-MET GmbH

Projektpartner:   Universität für Bodenkultur

   Masarykova univerzita

   Energetická agentura Vysočiny

Umsetzungsgebiet: Oberösterreich, Vysočina, Südmähren, Wien

genehmigte EFRE Mittel: 781 554,37 €

Kurze Annotation: Die wachsende Abhängigkeit Österreichs und Tschechiens von Rohstoffeinfuhr 
verweist wesentlich darauf, dass einige davon ausgehen. Das Projektziel ist die Entwicklung der 
alternativen Konzepte, die für die langfristige wirtschaftliche Stabilität notwendig sind, um Versorgung 
mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Darunter sind auch Metalle, um deren Verarbeitung sich 
in diesem Projekt handelt. Bedeutende Ressourcen der sekundären Rohstoffe stellen Aschen und 
Schlacken dar, die bis jetzt ausschließlich deponiert werden. Aus diesem Abfall (Asche und Schlacke) 
kann man Metalle mittels Bakterien freisetzen.

Geplante Outputs: 
- Entwicklung eines Bioleachingprozesses zur 

Metallenfrachtung von Aschen und Schlacken
- Entwicklung eines bioelektrochemischen Prozesses für 

die Metall-Rückgewinnung 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der 
Projektvorbereitung beigetragen:

2017 Round-Table mit Vertretern des Projektes 
und Consulting des vorzubereitenden   
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz 
und in Übereinstimmung mit regionalen Strategien; 
Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen 
Partnern und Einrichtungen im gegebenen Gebiet
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Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském 
zeleném pásu podél Železné opony na kole
Prioritní osa 2:  Životní prostředí a zdroje

Délka trvání projektu:  01. 10. 2016 - 30. 09. 2019
Aktuální stav/fáze:  probíhající
Web:    www.at-cz.eu/kultur-und-natur-am-grunen-band
Vedoucí partner:  Weinviertel Tourismus GmbH
Projektoví partneři:  Destination Waldviertel GmbH
   Jihomoravský kraj
   Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
   Nadace Partnerství
   Vysočina Tourism, příspěvková organizace
   Jihočeská centrála cestovního ruchu
Oblast realizace:  region  Weinviertel, region Waldviertel, Jihočeský kraj,     
   Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Finanční alokace ERDF:  1 532 080,82 €

Stručná anotace: Příhraniční území česko-rakouského 
pomezí je územím se zachovanou přírodou. Stejně zajímavé 
jsou i historické památky v území. Cyklostezka EuroVelo 
13, známá jako Stezka železné opony, je názornou učebnicí 
moderních dějin Evropy, kde se mohou lidé dozvědět více 
o rozděleném kontinentu a o životě za železnou oponou. 
Projekt je zaměřen na lepší využití turistických a kulturních 
atraktivit trasy EuroVelo 13 a Zeleného pásu jako moderního 
způsobu  trávení volného času a poznávání historie a tradic 
v území. Cílem 

je propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví 
společného regionu prostřednictvím cykloturistiky a zvýšení 
počtu přenocování v obcích dotčeného regionu.

Plánované výstupy: 
- storytelling - vyprávění příběhů
- zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v 

dotčeném území
- zlepšení veřejné turistické infrastruktury podél Zeleného pásu

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016 2 kulaté stoly se zástupci projektu a konzultace připravovaného projektového záměru  
 z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.
 Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
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Kultur- und Naturerbe der Grenzregion am Europäischen Grünen Band den 
Eisernen Vorhang entlang am Rad erfahren
Prioritätsachse 2:  Umweltschutz und Ressourcen

Projektdauer:    01. 10. 2016 - 30. 09. 2019
Aktueller Zustand/Phase:  laufend
Web:    www.at-cz.eu/kultur-und-natur-am-grunen-band
Leadpartner:    Weinviertel Tourismus GmbH
Projektpartner:    Destination Waldviertel GmbH
    Jihomoravský kraj
    Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
    Nadace Partnerství
    Vysočina Tourism, příspěvková organizace
    Jihočeská centrála cestovního ruchu
Umsetzungsgebiet:   Region Weinviertel, Region Waldviertel, Südböhmen, Vysočina 
    und Südmähren 
Genehmigte EFRE Mittel:   1 532 080,82 €
Kurze Annotation: Der tschechisch-österreichische Grenzraum ist ein Gebiet mit der erhaltenen Natur. 
Gleich interessant sind auch historische Denkmäler innerhalb des Gebietes. Der Radweg EuroVelo 13, 
bekannt als die Eiserner-Vorhang-Route, ist ein anschauliches Lehrwerk der modernen Geschichte 
Europas, hier kann man mehr über den getrennten Kontinent und über das Leben hinter dem Eisernen 
Vorhang erfahren. Das Projekt fokussiert auf die bessere 
Ausnutzung der touristischen und kulturellen Attraktivität der 
Route EuroVelo 13 und des Grünen Bandes, als modernes 
Produkt der Freizeitverbringung und des Kennenlernens der 
Geschichte und Traditionen innerhalb des Gebietes. Das 
Ziel ist die Verbindung und Aufwertung des kulturellen und 
natürlichen Erbes der gemeinsamen Region mithilfe des 
Radfahrens sowie Zunahme der Zahl von Übernachtungen in 
den Gemeinden der Region.

Geplante Outputs: 
- Storytelling – Erzählung der Geschichten 
- Verbesserung der Qualität von Dienstleistungen und 

Infrastruktur für Radfahrer im betroffenen Gebiet 
- Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur 

dem Grünen Band entlang 

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ    
der Projektvorbereitung beigetragen:
2016 2 Round- Tables mit Vertretern des Projektes und Consulting des vorzubereitenden 
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung mit regionalen 
Strategien; Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern und Einrichtungen im 
gegebenen Gebiet
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Vzdělávací spolupráce v příhraničním regionu (BIG)
Prioritní osa 3:  Rozvoj lidských zdrojů

Délka trvání projektu:  01. 03. 2016 - 31. 10. 2019

Aktuální stav/fáze:  probíhající

Web:    www.at-cz.eu/big

Vedoucí partner:  Amt der NÖ Landesregierung 

Projektoví partneři:  Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků     
   a Středisko služeb školám České Budějovice

   Vysočina Education

   Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických   
   pracovníků Brno, příspěvková organizace

   Stadtschulrat für Wien Europa Büro

   Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien

   Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft

Oblast realizace:  Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň, Jihočeský kraj,     
   Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

Finanční alokace ERDF:  3 864 976,49 €

Stručná anotace: Projekt cílí na zvýšení kvality jazykové výuky v mateřských a základních školách s 
důrazem na plynulý přechod z jednoho vzdělávacího stupně na druhý. Projekt finančně a metodicky 
pomáhá nastartovat vyšší zájem o němčinu v Čechách a 
češtinu v Rakousku a podporuje výuku němčiny v českých 
školkách a školách a zároveň motivuje i k výuce českého 
jazyka v rakouských školských zařízeních. Součástí projektu 
je i využívání moderních pomůcek či metodických listů pro 
práci s třídním kolektivem při jazykové výuce. 

Plánované výstupy: 
- proškolení pedagogických pracovníků
- vzájemná setkávání s cílem integrované spolupráce
- jazykově-vědecké materiály
- společná vzdělávací opatření ke zvyšování odborných 

kompetencí

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:

2016  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace 
připravovaného projektového záměru   
z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními strategiemi.

Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území.
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Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)
Prioritätsachse 3:  Entwicklung von Humanressourcen

Projektdauer:   01. 03. 2016 - 31. 10. 2019
Aktueller Zustand/Phase: laufend
Web:    www.at-cz.eu/big
Leadpartner:   Amt der NÖ Landesregierung 
Projektpartner:   Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
   Středisko služeb školám České Budějovice
   Vysočina Education
   Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
   pracovníků Brno, příspěvková organizace
   Stadtschulrat für Wien Europa Büro
   Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
   Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft
Umsetzungsgebiet: Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Südböhmen, Vysočina, Südmähren 
Genehmigte EFRE Mittel:  3 864 976,49 €
Kurze Annotation: Das Projekt zielt auf die 
Qualitätsverbesserung des Sprachunterrichtes in 
Kindergarten und Grundschulen und zwar auf den flieβenden 
Übergang von einer Bildungsstufe zu der anderen. 
Das Projekt unterstützt finanziell und methodisch nicht 
nur die Steigerung des Interesses an dem Lernen der 
deutschen Sprache in den tschechischen Kindergärten 
und Grundschulen, sondern auch motiviert zum Lernen der 
tschechischen Sprache in den österreichischen Bildungseinrichtungen. Ein weiterer Teil des Projektes 
ist die Verwendung moderner Lehrmittel und methodischer Arbeitsblätter für den Sprachunterricht und 
die Arbeit mit dem Klassenkollektiv.

 
Geplante Outputs: 
-  Schulung der Pädagogen/-innen
-  Gemeinsames Treffen mit dem Ziel der integrierten   
Zusammenarbeit 
-  Sprachwissenschaftliche Unterlagen 
-  Gemeinsame Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der 
Fachkompetenzen

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung beigetragen:
2016  Round-Table mit Vertretern des Projektes und Consulting des vorzubereitenden 
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung mit 
regionalen Strategien; Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern und 
Einrichtungen im gegebenen Gebiet
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Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – 
Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj
Prioritní osa 4:  Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Délka trvání projektu:  01. 04. 2016 - 30. 06. 2019

Aktuální stav/fáze:  probíhající

Web:    www.at-cz.eu/gemeinsam-grenzenlos-gesund-spolecne-ke-zdravi

Vedoucí partner:  Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds

Projektoví partneři:  Jihomoravský kraj

   Jihočeský kraj

Oblast realizace:  Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň, Jihočeský kraj,     
   Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

Finanční alokace ERDF: 788 253,91 €

Stručná anotace: Zdravotní péče je v současné době organizována na národní úrovni a končí na 
státní hranici. Cílem projektu je podnítit regiony Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj 
k přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví a umožnit výměnu zkušeností i praktickou kooperaci mezi 
partnery. V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce nemocnic bude při realizaci projektu podpořen 
transfer zdravotnických znalostí a vyjasněn postup při ošetřování pacientů „přes hranici“. Rozvojem 
přeshraniční spolupráce v akutních případech přispěje projekt ke zkrácení dojezdových časů vozidel 
záchranných služeb. 

Plánované výstupy: 
- rozvoj přeshraniční spolupráce nemocnic
- rozvoj přeshraniční spolupráce při řešení akutních případů

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:

2016  Kulatý stůl se zástupci projektu a konzultace 
připravovaného projektového záměru z hlediska regionální relevance a souladu s regionálními 
strategiemi.

Identifikace bariér v oblasti zdravotnictví (zajištění urgentní 
péče, umožnění vzájemného    
poskytování zdravotní péče) a v oblasti spolupráce 
záchranných složek (dispečink,     
operativní zásahy v oblasti společné hranice) a nastavení 
řešení v rámci projektového záměru   
(nadregionální úroveň).
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Gemeinsame grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 
Niederösterreich – Südmähren – Südböhmen
Prioritätsachse 4:  Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation

Projektdauer:     01. 04. 2016 - 30. 06. 2019

Aktueller Zustand/Phase:   laufend

Web:      www.at-cz.eu/gemeinsam-grenzenlos-gesund-spolecne-ke-zdravi

Leadpartner:     Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds

Projektpartner:     Jihomoravský kraj

     Jihočeský kraj

Umsetzungsgebiet:    Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Südböhmen,     
     Vysočina und Südmähren 

Genehmigte EFRE Mittel:    788 253,91 €

Kurze Annotation: Die gesundheitliche Vorsorge ist zurzeit auf der nationalen Ebene gut organisiert 
und sie endet an der Staatsgrenze. Das Ziel des Projektes ist es, die Regionen Niederösterreich, 
Südmähren und Südböhmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 
anzuregen und ihnen sowohl den Erfahrungsaustausch als auch die praktische Kooperation unter den 
Partnern zu ermöglichen. Im Rahmen der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
von Krankenhäusern wird Transfer der gesundheitlichen 
Kenntnisse unterstützt und es wird die Vorgangsweise 
bei Pflege der Patienten geklärt. Das Projekt wird - durch 
Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
- der Kürzung von Zufahrtszeiten der Krankenwagen in 
Notfällen beitragen. 

Geplante Outputs: 
- Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

von Krankenhäusern
- Ausbau der grenzüberschreitenden Notfallkooperation

Wie hat das Projekt ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung 
beigetragen:

2016  Round-Table mit Vertretern des Projektes und 
Consulting des vorzubereitenden Projektvorhabens von 
der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung 
mit regionalen Strategien; Identifikation der Barrieren 
im Bereich des Gesundheitswesens (Durchführung der 
Notpflege, Ermöglichen der gegenseitigen Gewährung der 

medizinischen Versorgung) und im Bereich der Zusammenarbeit der Rettungseinheiten (Leitstelle, 
Eingriffe in Notfällen im gemeinsamen Grenzraum) und Einstellung der Lösung im Rahmen des 
Projektvorhabens (überregionale Ebene)
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Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/
Gemeinde 21 (MagNet)
Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Délka trvání projektu:  01. 01. 2017 - 31. 12. 2019
Aktuální stav/fáze:   probíhající
Web:   www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet
   www.zdravykrajvysocina.cz (e-mapa)
 Vedoucí partner:  Kraj Vysočina
Projektoví partneři: Jihomoravský kraj
   Land Niederösterreich - Amt der NÖ Landesregierung
   Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA, a.s.
Oblast realizace:  Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko
Finanční alokace ERDF:  194 479,88 €
Stručná anotace: Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce obcí, které jsou zapojené 
do tzv. Místní agendy 21 (MA21/Gemeinde 21) . Institucionální spolupráce mezi spolkovou zemí Dolní 
Rakousko a českými partnery v rámci projektu podporuje nástroje, které vedou ke zlepšení podmínek 
místního udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o oživení vesnických center a zkvalitnění života 
na venkově (vzdělávání samosprávy, zvyšování příležitostí na trhu práce pro vybrané cílové skupiny, 
budování vztahu místních obyvatel s cílem prohloubit vztah člověka ke krajině, informování o akcích v 
daných regionech atp.). 

Plánované výstupy: 
- exkurze do vybraných úspěšných obcí
- elektronická mapa/Brožura příkladů dobré praxe
- konference/Brožura Aleje života, přeshraniční alej
- konference/Brožura zaměřená na představení nástrojů 

pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po mateřské/
rodičovské dovolené

- vzdělávání zástupců samosprávy, neziskových organizací místních akčních skupin a angažované 
veřejnosti  (9 modulů) 

- eNewsletter

Jak přispěl projekt ConnReg AT-CZ k přípravě projektu:
2016 Kulatý stůl se zástupci projektu MagNet a četné 
konzultace připravovaného projektového    
záměru z hlediska regionální relevance a souladu s 
regionálními strategiemi.
Podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a 
institucí v daném území.

* Místní Agenda 21 (MA21) je mezinárodně uznávaný nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního 
partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.
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Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung LA21/Gemeinde 21 (MagNet)
Prioritätsachse 4: Nachhaltige Netzwerke und institutionellen Kooperation

Projektdauer:   01. 01. 2017 - 31. 12. 2019
Aktueller Zustand/Phase: laufend
Web:   www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/  
   atcz100_magnet
   www.zdravykrajvysocina.cz    
   (e-mapa)
Leadpartner:   Kreisamt Vysočina
Projektpartner:  Kreisamt Südmähren 
   Land Niederösterreich - Amt der NÖ Landesregierung
   Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s.
Umsetzungsgebiet:  Vysočina, Südböhmen, Südmähren, Niederösterreich
Fina Genehmigte EFRE Mittel: 194 479,88 €
Kurze Annotation: Das Hauptziel des Projektes ist die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
des Gemeindenetzwerkes, die in die Durchführung der Methode der (LA21/Gemeinde 21)*  einbezogen 
sind. Die Zusammenarbeit der Einrichtungen zwischen Niederösterreich und tschechischen Partnern 
unterstützt Instrumente, die zur Verbesserung der Bedingungen der lokalen nachhaltigen Entwicklung 
führen. Konkret geht es um Belebung der ländlichen Zentren und Lebensverbesserung auf dem Lande 
(Bildung der Selbstverwaltung, Erhöhung der Arbeitsmarktgelegenheiten für ausgewählte Zielgruppen, 
Aufbau der Beziehungen der einheimischen Bewohner mit dem Ziel der Vertiefung der Beziehung des 
Menschen zur Landschaft, Informieren und Öffentlichkeitsarbeit über Veranstaltungen in gegebenen 
Regionen). 
Geplante Outputs: 
- Exkursionen in ausgewählte erfolgreiche Gemeinden 
- Elektronische Landkarte / Broschüre der Good-Practice-

Beispiele 
- Konferenz/ Broschüre „Alleen des Lebens, die 

grenzüberschreitende Allee“
- Konferenz/Broschüre mit Fokus auf Vorstellung der 

Maβnahmen für Beschäftigung der Frauen   (bzw. Männer) 
nach Elternkarenz

- Bildung der Selbstverwaltung, gemeinnützigen Organisationen, lokalen Aktionsgruppen und der 
Öffentlichkeit (9 Bildungsmodule) 

- eNewsletter
Wie hat das ConnReg AT-CZ der Projektvorbereitung beigetragen:
2016 Round-Table mit Vertretern des Projektes MagNet und Consulting des vorzubereitenden 
Projektvorhabens von der Sicht der regionalen Relevanz und in Übereinstimmung mit regionalen 
Strategien; Unterstützung bei Suche nach relevanten regionalen Partnern und Einrichtungen im 
gegebenen Gebiet.

* Die Lokale Agenda 21 (MA21) ist ein international anerkanntes Instrument zur Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verwaltung, der strategischen Gover-
nance, des öffentlichen Engagements und des Aufbaus lokaler Partnerschaften, um einen systematischen Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler oder 
regionaler Ebene zu fördern.


