Zápis ze setkání projektového týmu
MAG-21, Krems, 11.7.2012
Přítomní: Petr Holy, Dana Kratochvílová, Marta Vencovská, Bernhard Haas, Karl Trischler, Alexandra
Schlichting, Marisa Fedrizzi, Radka Benešova, Eva Ševčíková
Zahájení
Průběh zasedání poroty 12.7.2012:
Zahájení: Maria Forstner … pozdraví radního Škaryda
Krajský radní Škaryd se představí
Kratké představení přítomnýchr
Vyjasnění kritérií (Bernhard), průběh (Marisa)
(člen poroty, který je sám nominován v nějaké kategorii, v této kategorii nehlasuje)
Žádná prezentace výsledků
Závěr: Forstner, Škaryd
Akce: pozvánka odejde z NÖ … čeští účastníci se nahlásí u CZ kontaktní osoby
Připravit karty na stůl (Karl)
1. Ohlédnutí:
Školení v CZ:
30 účastníků (zaměstnanci obcí a NNO, eventueller obcí MA21, …)
Externí experti: Marisa Fedrizzi a Margit Fiby
Pokračování je z pohledu účastníků žádoucí
Feedback: práce ve skupinách je z důvodu rozdílných pracovních způsobů složitá, zajímavé podněty,
role moderátora, pozvání na konferenci (7. - 8. Září v Sitzenberg-Reidling)
Akce „Udržitelnost v podnikání“:
Feedback: dynamické provedení, dobrý, rozmanitý výber témat …
Udržitelnost jako podnikatelská filozofie a způsob myšlení … návrhy na téma na českou konferenci
podnikatelů podnikatelská udržitelnost … společenská odpovědnost firem
Klimatour:
Karl: nadšen z realizace a provedení „Klimatour“ dvojznačné využitíg (přístup k životnímu prostředí,
sociální přístup),
Petr: mnoho bodů programu v jednotlivých obcích, pokračování je ještě otevřené (finanční a politické
možnosti)
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2. Další aktivity MA-G21:
Publikace, DVD a slovník
Brožura „Příklady dobré praxe“… obsah, …
do 31.7. budou shromážděny podklady, pak strukturované rozhovory a výběr projektů k představení
…. ca. 1 ½ měsíce na zpracování
do 31.8. podklady k projektům
grafické ztvárnění do konce září, v říjnu bude vytisknuto
Formulář bude přeložen jako základ pro popis projektů … odsouhlasení
Publikace: krátké info o projektech
Počet kusů: 1000 ks – ca. 200 pro NÖ (vyjasnit rozpočet)
Vyhlášení přeshraniční ceny
Termín bude vyjasněn
Místo: Horn
Bude to večení akce – z CZ ca. 40 osob
Poděkování všem účastníkům – listiny (grafické ztvárnění) Maresova a Ruland
Cena pro vítěze: koš s regionálními produkty (keramika) a dřevěná figurka s přeshraničním logem (11
ks)
Program: projevy podle politické účasti (zemský hejtman/zemský rada?)
Soziologická studie
v NÖ: telefonické dotazování …zpracování srpen)
v CZ: 2. Dotazování běží do října (podobně jako při 1. dotazování – 2000 oslovených, obce různé
velikosti, starší 18 let) … výsledky 1. dotazování poslat do NÖ, orientace na Aalborgskou úmluvu.

Konference v CZ
-

Podnikatelská konference:
Témata: bývalá obuvnická firma byla po revoluci částečně revitalizována (Brownfield),
udržitelné podnikání (certifikace produktů), …
Termín: začátek října /září
WWW stránky pro podnikatele byly přeloženy do nj

-

Závěrečná akce:
Telč, ca. 4 hodinový program s kulturním programem (prohlídka města), konec
listopadu/začátek prosince, program by mohl být rozdělen
Přednášející k tématům, se kterými se v projektu pracovalo (1 politik, 1 expert, 1 člen týmu)

-

Setkání projektového týmu (v listopadu)
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3. Vyúčtování:
-

Odkontrolovanou finanční zprávu poslat do konce září

-

Už není možné hlášení změny

4. Možnosti další spolupráce na projektech:

Diskuze:
-

Témata (CZ): Zdravý kraj, Zdravý region, …

-

Databáze projektů v CZ – tato databáze b měla být aktualizována, propojení mezi možnostmi
podpory a projekty, popř. Stategickými dokumenty

-

Z pohledu NÖ: doporučili by další projekt, současná situace: v tomto období už nejsou žádné
EU prostředky, zájem na výměně existuje, jsou další úlohy k řešení

-

Pravidlo N+2: realizace do konce 2015 možná, to znamená např. průběh: polovina 2013 do
poloviny 2015

-

NÖ téma:
Zapojení mládeže a aktivizace místního udržitelného rozvoje (zde jsou již první přístupy ve
Waldviertelu s Jižní Moravou) – Kontakt: Maria Theresia Schindler

-

v CZ: studentský parlament ve městech – pozvání na zasedání obecních rad atd., regionální
kontaktní místo pro mládež (EU program YOUTH)

-

společné téma: zapojení občanů, snaha o udržitelný rozvoj v popředí

-

Alternativní postup zapojení (např. zpěvák a plánovač přichází do obce a svou přednášku
mění na plánovací metodu aby byl vyřešen místní problém)

-

Genderové rozpočtování

-

Udržitelné nákupy

-

Bezbariérovost

-

Klimastaffel

Vysocina bude znova Lead Partner
NÖ sepíše, co chce dělat „spolupráce tvoří přidanou hodnotu“
Podání projektové žádosti v září.
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