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Název a číslo projektu: 
Let´s make it visible - Digital Water Management Dyje; KPF-02-025 

Název žadatele: 

Povodí Moravy, s.p. 

Název partnera (partnerů): 

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. 

Doba realizace projektu: 

1. 7. 2018 – 30. 9. 2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

16 938,15 € / 14 397,42 € 

Stručný popis projektu: 

 
Trilaterální lokalita soutoku Moravy a Dyje je důležitým regionem přeshraniční 
spolupráce. Zejména na hraničním toku Dyje probíhá dlouholetá spolupráce 
vodohospodářů z Povodí Moravy, s.p. a vodohospodářů z via donau (NÖ), kteří mají 
ve správě a pečují o tuto řeku od hraničního znaku 11 po soutok s Moravou. Na této 
spolupráci se významně podílejí i odborníci z vědeckých a akademických institucí 
a Oddělení Hydrologie úřadu Zemské vlády NÖ. Výsledky této spolupráce nacházejí 
své místo v rámci práce Komise pro hraniční vody a odráží se v bilaterárních 
projektech. Záměrem projektu bylo zintenzivnění kooperace vodohospodářů 
na hraničním toku a zpřístupnění výsledků této spolupráce veřejnosti. Projekt navrhl 
sdílené digitální prostředí formou Povodňové mapy sjednocující zásadní údaje 
v oblasti povodní na řece Dyji, v úseku Raabs-Břeclav. Mapa obsahuje informace 
o záplavovém území při jednotlivých povodňových průtocích, rychle a uceleně 
pro povodňové orgány. V rámci projektu se uskutečnily společné akce ve třech 
termínech, cílené na předávání informací odborné veřejnosti, prezentaci společných 
výsledků kooperace vodohospodářů obyvatelům i návštěvníkům regionu na obou 
stranách hranice. Projekt zapojil mladou generaci - školní děti s cílem prohloubit 
vědomí sounáležitosti s krajinou přeshraničního regionu. 
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Fotodokumentace z realizace projektu: 

Dvoudenní setkání vodohospodářů: 4. - 5. 10. 2018 
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Informační den spojený s aktivitou Děti na řece: 29. 5. 2019 
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Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu 

Dvoudenní setkání vodohospodářů: 12. – 13. 9. 2019 

 
 

 
 


