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1. Zahájení, pozdravení
Zástupce starosty Leopold Aschauer pozdravil účastníky a představil obec Schwarzenau.
2. Účast
Kraj Vysocina: Marta Vencovská, Markéta Fous, Josef Kodet, Petr Holý, Petr Tlustoš
Dolní Rakousko: Maria Theresia Schindler, Josef Strummer, Karl Trischler
Někteří účastníci z kraje Vysocina stejně tak Alexandra Schlichting a Bernhard Haas z
Dolního Rakouska byli omluveni.
3. Smlouva o podpoře
Zástupci Vysočiny podali zprávu, že smlouva o podpoře přišla z Bruselu k podpisu. Dolní
Rakousko nemusí tuto smlouvu podepisovat.
4. Ohlédnutí za proběhlými akcemi
Pro české partnery bylo zajímavé, jak NÖ přistupuje k obcím a že jsou projekty realizovány
prostřednictvím občanů. Také to, jak bylo organizováno setkání v Großrußbachu.
Na konferenci realizátorů Agendy 21 v Jihlavě byl velmi pozitivní ohlas a nové obce se chtějí
zapojit do Agendy 21.
5. Diskuse o akcích v ČR a NÖ
Českého partnera zajímá jestli se v NÖ účastní Místní agendy 21 také města. V NÖ je Místní
agenda 21 přiřazena k obnově venkova, která dříve zahrnovala pouze menší obce.
Na Vysočině se MA21 účastní především větší obce. Spolek „Zdravá města“ poskytuje větším
projektům metodickou pomoc. U menších obcí je kompetentní krajský úřad. Program je v ČR
řízen centrálně (MŽP). Co chybí, je konkrétní vedení obcí. Zástupci Vysočiny by rádi převzali
dolnorakouskou cestu rozvíjení řídících postupů MA21.
6. Soutěž
Na Vysočině se uskuteční soutěž projektů v roce 2011 a 2012. Kategorie budou tytéž jako
v NÖ. První předávání cen pro české účastníky bude 7. července 2011. Projekty mohou být
navrženy od 1. ledna do 31. března 2011. Josef Strummer se zúčastní zasedání poroty v dubnu
2011 v ČR.
V NÖ bude soutěž v r. 2011. Dolnorakouské ocenění nositelům cen se pravděpodobně
uskuteční v listopadu 2011.
V roce 2012 proběhne v ČR druhá soutěž.
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Na podzim 2012 budou obě soutěže sloučeny. Vysočina po své první soutěži rozhodne kolik
obcí se zúčastní přeshraniční soutěže.
Z NÖ se pravděpodobně zúčastní 2 účastníci z každé kategorie soutěže z roku 2011.
Společné předání cen se uskuteční pravděpodobně v září 2012 v NÖ.
7. WWW stránky
České www stránky projektu budou vestavěné do stránek krajského úřadu www.krvysocina.cz. V rozpočtu jsou na vybudování stránek zahrnuty prostředky.
Dolnorakouské stránky budou vestavěny do stránek Gemeinde 21 www.gemeinde21.at stejně
jako do stránek zemského spolku www.dorf-stadterneuerung.at.
Tyto stránky spolu budou vzájemně prolinkovány. Čeští kolegové vypracují návrh podoby a
předají kolegům z NÖ.
Obě strany by měli mít jednotnou úpravu. České stránky budou v češtině a němčině.
Paní Christa Ruland bude požádána aby se stala kontaktní osobou pro www stránky.
8. Propagace
Existují určitá pravidla, která musí být dodržována. Při zveřejnění musí být použita loga,
kopie musí být archivovány.
9.Experti
V české projektové části jsou náklady na rakouské experty a naopak. Nezbytné podklady pro
výběr externího partnera by si měli obě stranami vyměnit.
Čeští kolegové připravují smlouvu, kterou předají dál rakouským kolegům.
10. Klimatour
V létě 2010 se čeští a rakouští kolegové zúčastní části trasy v NÖ.
Tato akce se uskuteční předběžně mezi 20. a 30. červnem 2011.
11. Sociologický průzkum
V ČR bude na základě Aalborgské úmluvy pověřena firma k provedení sociologického
průzkumu. Budou dotazovány všechny obce v kraji. NÖ prověří některé obce odpovídající
Aalborgské úmluvě. Český partner provede na začátku a na konci projektu evaluaci, aby
mohla být porovnána data.
Český partner by chtěl prostřednictvím průzkumu identifikovat obce, které pracují podle
kriterií MA 21 aniž by se programu formálně účastnily.
12. Další termíny
V pondělí 14. února v 10:00 se na Vysočině bude konat setkání projektového týmu.
V březnu je plánováno školení pro koordinátory (čtvrtek a pátek do 14 hod.).
13. Prohlídky uskutečněných projektů
Účastníci porady navštívili Schwarzenauský selský obchod a byl jim vysvětlen způsob
fungování tohoto projektu.
Kromě toho viděli účastníci projekt Okno: některá okna se nachází na území obce
Schwarzenau a poskytují informace o zemi (v r. 2010 je na řadě Maďarsko).
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