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Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu
Projektnummer / Číslo projektu

ATCZ100

Projektakronym / Zkratka projektu

MagNet

Projekttitel / Název projektu

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti
udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
Unterstützung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen
Entwicklung LA21/G21

Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a
číslo projektového partnera

LP 1

Name des Projektpartners / Název projektového
partnera

Kraj Vysočina

Adresse / Adresa

58733 Jihlava, Žižkova 57

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Eva Leligdonová

Kontakt (Tel. / E-Mail)

+420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz

Berichtstyp / Typ zprávy

Zwischenbericht. / Průběžná zpráva.

Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací
období č. (od – do)

2 (01.07.2017 - 31.12.2017)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv
za partnera
Nr. des Partnerberichts / Č.
Zprávy za partnera

Berichtsperioden / Monitorovací období
Beginn / Začátek

Ende / Konec

0.1 01.02.2015

01.09.2016

1.1 01.01.2017

30.06.2017
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Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / Shrnutí činností partnera
Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der
Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / Shrnutí Zprávy o pokroku partnera –
Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:
V monitorovacím období 1. 7. - 31. 12. 2017 probíhala průběžná mailová a telefonní komunikace
mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit a
certifikace 1. monitorovací zprávy jednotlivých partnerů. Byla podána 1. monitorovací zpráva na
úrovni projektu.
Proběhlo setkání projektového týmu (7. 9. 2017), kde byly plánovány nejbližší pracovní aktivity.
V rámci aktivity T1 Aleje života (odpovědný partner JMK) se PP1 účastnil plánovaných aktivit
T1.1.1 a T1.2 včetně organizace dopravy pro zástupce Kraje Vysočina (3. - 4. 11. 2017).
V rámci aktivity T4 Vzdělávání v oblasti MA21 (odpovědný partner NÖ) se PP1
účastnil modulu 3 včetně organizace dopravy pro zástupce Kraje Vysočina (15. 11. 2017) .
Byla zahájena činnost v rámci aktivity T5 E-mapa. Průběžně byly vybrané příklady dobré praxe
doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy.
Bylo zhotoveno první vydání elektronického newsletteru, prezentující stěžejní aktivity
uskutečněné za první rok realizace projektu.
V tomto období také probíhalo jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na
odbornou terminologii týkající se tvorby eMapy.
Byla uzavřena DPČ na činnost web master projektu.
Pokračovala výuka NJ zaměřená na odbornou terminologii.
V tomto monitorovacím období nedošlo k žádným změnám v projektu a aktivity byly realizovány v
souladu s harmonogramem.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / Příspěvek k ukazateli/ům výstupu
T1.1 Konferenz Lebensalleen / Konference Aleje života
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference z Kraje
Vysočina a zajištěním dopravy na místo realizace.
Anhänge: / Přílohy:
T1.3 Die grenzüberschreitende Allee. / Přeshraniční alej
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků z Kraje Vysočina pro
výsadbu aleje a zajištěním dopravy na místo realizace.
Anhänge: / Přílohy:
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T1.2 Broschüre – Lebensalleen / Brožurka Aleje života
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
PP1 obdržel 50 ks dvojjazyčné brožury Aleje života v tištěné verzi, kterou bude distribuovat
zájemcům. PP1 také uveřejnil ke stažení elektronickou verzi brožury na stránkách
https://www.kr-vysocina.cz/magnet-podpora-preshranicni-spoluprace-v-nbsp-oblasti-udrzitelneho-ro
zvoje-ma21-gemeinde-21/d-4082000/p1=1013.
Anhänge: / Přílohy:
T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von
durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. / Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná
realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
Dne 15. 11. 2017 proběhl v dolnorakouském Echsenbachu vzdělávací modul 3 s názvem
"Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" (odpovědný partner NÖ). PP1 zajistil účastníky z
Kraje Vysočina a dopravu na místo konání a zpět.
Anhänge: / Přílohy:
T5.1 Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele / Elektronická mapa příkladů dobré praxe
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
PP1 zpřístupnil elektronickou mapu obsahující vybrané příklady dobré praxe z regionů projektových
partnerů. Mapa je veřejně dostupná na stránkách www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo
www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Mapa obsahuje název a popis projektů, adresy realizátorů,
GPS souřadnice a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady
dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí,
Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání
a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Texty jsou vždy opatřeny
překladem cz/nj.
Anhänge: / Přílohy:
T6.1 eNewsletter / eNewsletter
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli
výstupu.
Bylo uveřejněno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru, který představuje stěžejní projektové
aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu. Newsletter je pro zájemce ke stažení na
adrese
https://www.kr-vysocina.cz/magnet-podpora-preshranicni-spoluprace-v-nbsp-oblasti-udrzitelneho-ro
zvoje-ma21-gemeinde-21/d-4082000/p1=1013.
Anhänge: / Přílohy:

Zielgruppen: / Cílové skupiny:
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lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
200.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
10.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
Během sledovaného období se uskutečnil Vzdělávací modul 3 v rámci aktivity T4 a konference a
výsadba aleje v rámci aktivity T1. Těchto akcí se zúčastnili zástupci obcí všech zapojených regionů. V
tomto MO se zapojilo 10 nových lokálních veřejných subjektů.
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
3.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
1.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
Cílová hodnota byla dosažena v 1. monitorovacím období. Do projektu jsou zapojení projektoví
partneři Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko. V tomto MO se zapojil nově NÖ
Regional GmbH.
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich
Nichtregierungsorganisation (NGOs)
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
10.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
8.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
Během sledovaného období se uskutečnil Vzdělávací modul 3 v rámci aktivity T4 a konference a
výsadba aleje v rámci aktivity T1. Těchto akcí se zúčastnili také zástupci NNO a zájmových skupin
všech zapojených regionů. V tomto MO se zapojilo 8 nových zájmových skupin včetně NNO.
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit
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Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
250.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
22.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
Na realizaci aktivity Výsadba aleje (T1) se vedle zástupců regionů, obcí, neziskových organizací a
zájmových skupin podílela také veřejnost zejména z oblasti Dolního Rakouska a Jižních Čech. V tomto
MO se zapojilo 22 nových účastníků z řad široké veřejností.
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche)
Dienstleistungsanbieter
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
1.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
0.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
Cílová hodnota byla dosažena v 1. monitorovacím období. Do projektu je zapojena Regionální
rozvojová agentura jižních Čech.
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny:
3.0
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím
období:
2.0
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser
Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto
monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
V rámci aktivit T 1.1.1 Konference Aleje života byly uzavřeny smlouvy o zajištění služeb s lektory
zastupujícími veřejnou vzdělávací instituci.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:
P Vorbereitung / Příprava
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Příprava byla ukončena.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
M Management / Management
Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
PP1 se účastnil setkání projektového týmu, které proběhlo dne 7. 9. 2017 v Brně. Setkání bylo
organizováno ze strany PP2. Projektoví partneři diskutovali konkrétní kroky týkající se realizace aktivit
Aleje života, Vzdělávání, Oživení center obcí, eMapa, eNewsletter, pořízení propagačních předmětů.
Byla uzavřena DPČ na činnost web master projektu se zahájením od 1. 8. 2017. Pokračovala výuka NJ
zaměřená na odbornou terminologii.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput M.1.1 Anzahl der Treffen / Počet setkání
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
PP1 se účastnil setkání projektového týmu, které proběhlo dne 7. 9. 2017 v Brně. Setkání bylo
organizováno ze strany PP2. Projektoví partneři diskutovali konkrétní kroky týkající se realizace aktivit
Aleje života, Vzdělávání, Oživení center obcí, eMapa, eNewsletter, pořízení propagačních předmětů.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: M_1.1_Brno_7.9.2017.zip
T1 Lebensalleen / Aleje života
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference a
výsadby aleje a zajištěním dopravy na místo realizace a zpět.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T1.1.1 Zweitägige Konferenz Lebensalleen / Dvoudenní konference Aleje života
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference a
výsadby aleje a zajištěním dopravy na místo realizace a zpět. PP1 uveřejnil tiskovou zprávu z
realizace akce
https://www.kr-vysocina.cz/konference-aleje-zivota-poselstvi-stromu-pro-krajinu-21-stoleti/d-408360
0.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: T1.1.1.zip
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T1.1.2 Lebensalleen-Broschüre / Brožurka Aleje života
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
PP1 obdržel 50 ks dvojjazyčné brožury Aleje života v tištěné verzi, kterou bude distribuovat
zájemcům. PP1 také uveřejnil ke stažení elektronickou verzi brožury na stránkách
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4085041.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: T1.1.2_brožurka_Aleje_života.pdf
T2 Beschäftigung der Frauen /Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit / Zaměstnávání žen,
mužů po MD/RD
Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
V tomto období nebyla aktivita realizována.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
T3 Belebung von Gemeindezentren / Oživení vesnických center
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
V tomto období nebyla aktivita realizována.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
T4 Bildung im Bereich LA21/G21 / Vzdělávání v oblasti MA21/G21
Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
V rámci aktivity T4.3.1 proběhl dne 15. 11. 2017 v dolnorakouském Echsenbachu vzdělávací modul 3
s názvem "Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" (odpovědný partner NÖ). PP1 se
aktivně podílel na realizaci modulu 3 (odpovědný partner NÖ) zajištěním účastníků vzdělávání a
dopravy pro účastníky. Na vzdělávacím modulu 3 byly prakticky procvičeny metody práce ve
skupinách a zapojení občanů do projektového plánování. Účastníci měli k dispozici tištěné materiály.
Seminář byl simultánně tlumočen.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T4.3.1 Die TeilnehmerInnen können ihre Vorhaben in langfristige Entwicklungen
einbetten. / Účastníci mohou vytvořit záměry v dlouhodobém rozvoji.
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
PP1 se aktivně podílel na realizaci modulu 3 (odpovědný partner NÖ) zajištěním účastníků vzdělávání
z Kraje Vysočina a dopravy pro účastníky na místo konání a zpět. Na vzdělávacím modulu s názvem
"Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" byly prakticky procvičeny metody práce ve
skupinách a zapojení občanů do projektového plánování. Účastníci měli k dispozici tištěné materiály.
Seminář byl simultánně tlumočen.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: T4.3.1_Modul_3.zip
T5 e Karte / e mapa
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
V tomto období byla zahájena činnost v rámci aktivity T5 E-mapa. Projektoví partneři byli osloveni
pro zaslání podkladů pro výběr projektů, reprezentující jednotlivé regiony. Seznam těchto projektů je
průběžně doplňován. Texty byly upraveny a přeloženy do NJ a prostřednictvím webmastera byly
uveřejněny v elektronické veřejně dostupné eMapě. Mapa je dostupná na stránkách
www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe obsahující
příklady dobré praxe projektových partnerů s doplňujícím dvojjazyčným textem.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T5.1.1 Kartierung der konkreten Best-Practice-Beispiele. Eine kurze
Best-Practice-Beispiel Beschreibung und Kontakt für die Person, die detaillierte Informationen durch
die eKarte gibt. / Mapování konkrétních příkladů dobré praxe. Zobrazení krátkého popisu příkladu
dobré praxe a kontaktu na osobu, která poskytne podrobnější informaci prostřednictvím eMapy.
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Elektronická mapa je veřejně dostupná na stránkách www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo
www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Mapa vychází z databáze projektů shromážděných od všech
projektových partnerů. Mapa obsahuje název a popis projektů, adresy realizátorů, GPS souřadnice a
zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny
do kategorií dle zaměření – Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná
výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova,
Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Texty jsou vždy opatřeny překladem
CZ/NJ. Mapa bude průběžně doplňována i v následujícím období.
Anhänge: / Přílohy:
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T5.1.3 Database mit Best-Practice-Beispiele / Databáze příkladů dobré praxe.
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Projektoví partneři zaslali podklady pro výběr příkladů dobré praxe ze svých regionů. Příklady dobré
praxe jsou shromažďovány a průběžně doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro
tvorbu elektronické mapy. Databáze obsahuje název projektu, název realizátora projektu,
česko-německé texty, GPS souřadnice místa realizace nebo sídla realizátora a adresa realizátora.
Databáze je členěna do 10 kategorií dle charakteru projektů. Realizátoři aktivit byli kontaktování kvůli
odsouhlasení aktuálnosti projektů, textů a dalších údajů a k zaslání fotografií, které jsou uveřejněny v
elektronické mapě. Databáze bude průběžně doplňována i v následujícím období.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: T5.1.3_Databáze_příkladů_k_31.12.2017.xlsx
T6 eNewsletter / eNewsletter
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Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Bylo zhotoveno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru. Newsletter představuje stěžejní projektové
aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne.
Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:
Detailoutput T6.1.1 Ausgabe von 3 St. eNewsletter mit Best-Practice-Beispiele und mit einem
Übersicht der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden. / Vydání 3ks eNewsletteru
s příklady dobré praxe a s přehledem aktivit realizovaných v rámci projektu.
Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište
prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.
Bylo uveřejněno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru, který představuje stěžejní projektové
aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu. Newsletter byl poskytnut všem proj.
partnerům a pro zájemce je ke stažení
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4085040, obě jazykové
verze byly také zveřejněny v iBoxu projektu.
Anhänge: / Přílohy:
Dateiname / Název souboru: T6.1.1_E-newsletter.zip
C Kommunikation / Publicita
Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche
Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB
v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?
Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny
povinnou publicitou. Na jednání projektového týmu, konferenci a seminářích byly použity stolní
vlaječky EU a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném
místě. PP1 pořídil tiskovou zprávu z realizace aktivity T1 Aleje života dostupnou na
https://www.kr-vysocina.cz/konference-aleje-zivota-poselstvi-stromu-pro-krajinu-21-stoleti/d-408360
0. Byla aktualizována projektová databáze iBox http://www.at-cz.eu/magnet. Probíhala příprava pro
pořízení drobných propagačních předmětů, které budou nakoupeny v příštím monitorovacím
období. Při přípravě nákupu prop. předmětů bylo zjištěno, že nákup roll upů pro každého PP by byl
neefektivní, protože dle pravidel publicity programu jsou na všech akcích pořádaných v rámci
projektu, jakož i na místech realizace projektu umístěny plakáty projektu. Roll upy by obsahovaly
stejné informace jako plakát a pouze by ho dublovaly. Původně plánované výdaje na nákup roll upů
budou rozděleny mezi ostatní pro. předměty a oproti původnímu plánu budou nakoupeny navíc
látkové tašky a vizitkáře. Tyto prop. předměty se v rámci zkušeností LP s realizací projektů jeví jako
velmi často používané a tak budou zprostředkovávat jak projektu, tak zejména programu
přeshraniční spolupráce velice efektivní publicitu. Nově tedy bude v popisu položky rozpočtu
uvedeno: 1500 € flash disk (300 ks), 250 € propisky (300Ks), 120 € magnetky (300ks), 250 € bloky (300
ks), 100 € papírové tašky (100 ks), 600 € látkové tašky (300ks), 600 € vizitkář (200ks). V popisu
jednotky by bylo uvedeno pouze „propagační materiály“, omezený počet znaků v tomto políčku
neumožňuje vypsat všechny prop. předměty, jak bylo původně plánováno a chybně uvedeno v
rozpočtu.
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür
gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto
problémy řešení?
Ne
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Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: €
0.00

Anhänge / Přílohy
Nr. / Č.

Dateiname / Název souboru

1

M_DPC_Razl_webmaster.pdf

Kommentar / Komentář
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Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben
vollständig und wahrheitsgemäß sind. / Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této
Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.

______________________________________________________
Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

______________________________________________________
Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

______________________________________________________
Ort und Datum / Místo a datum
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