Zápis z 1. koordinační schůzky k projektu MA-G 21
konané dne 18. srpna 2010
Přítomni: viz prezenční listina
Body jednání:

1.

1)

Přivítání, představení

2)

Smlouva

3)

Monitorovací období projektu

4)

Nejbližší plánované akce

5)

Publicita

6)

Studie

7)

Přeshraniční cena

8)

Externí poradci

Přivítání, představení

J. Kodet, projektový manažer přivítal přítomné na prvním setkání k projektu Spolupráce mezi
místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku (MA-G 21)
a představil členy koordinačního týmu.
2.

Podpis smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF

Připravuje se podpis smlouvy Řídícího orgánu s Lead partnerem o poskytování dotace
z rozpočtu EU. Smlouva stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci projektu a pro
vyplácení dotace.
O podepsání smlouvy bude projektový partner informován.
3.

Monitorovací období projektu

Změna začátku projektu z původního termínu 1. 7. 2010 na 24. 3. 2010 kvůli zahrnutí
přípravných prací do uznatelných nákladů projektu. Z toho důvodu začíná 1. monitorovací
období 24. 3. 2010.
Monitorovací období trvá půl roku, s výjimkou prvního a posledního období, které může být
delší. Monitorovací období se nekryjí s milníky. 1. monitorovací zpráva za období 24. 3. 2010 –
30. 4. 2011 bude předložena v květnu 2011.
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Postup předkládání zpráv:
Každý z partnerů uvádí své aktivity, které realizoval v daném období (i započaté a neukončené)
a předloží zprávu svému národnímu orgánu. Partner ji po jejím schválení pošle Lead partnerovi,
který zpracuje zprávu za projekt a zašle zprávu Řídícímu orgánu.
Doba na předložení zprávy Lead partnerem je 5 měsíců, proto by měl projektový partner zaslat
zprávu svému národnímu orgánu nejlépe během prvního měsíce (může být vyzván k doplnění).
Podrobné informace a formuláře na www.at-cz.eu.
4.

Nejbližší plánované akce
a.

Seminář pro Lead a projektové partnery

Zástupci Společného technického sekretariátu, Regionálních subjektů a kontrolorů a
Řídicího orgánu podají důležité informace pro úspěšnou realizaci projektu. Možnost
dotazování v rámci kulatých stolů. Seminář je určen pro partnery z rakouské strany.
Termín: 8. září 2010, 10:00 hod.
Místo: Vídeň
b.

Seminář pro komunální angažovance (aktivita 4)

Termín: 8. října 2010
Místo: Großrußbach (Weinviertel)
Předpokládaná účast za Vysočinu 8 osob: Krajský úřad - 4 osoby, externí poradce 1 osoba,
zástupci obcí - 3 osoby.
Tlumočení zajištěno.
c.

Zahajovací konference

Zahajovací konference, na které bude představen projekt a jednotlivé aktivity za účasti
krajských politiků, zástupců mikroregionů, agrární a hospodářské komory a soukromé sféry.
Termín: 22. 11. 2010, 10:00 hod.
Místo: Jihlava, Žižkova 57, zasedací místnost B 3.16
Předpokládaná celková účast za oba partnery: 80 osob
Lead partner zašle projektovému partnerovi návrh témat do 24. září 2010. Projektový partner
doplní svá témata do 8. října 2010. Do 15. října lead partner zkompletuje pozvánku.
Pozvánky připraví lead partner v české a německé verzi a zajistí distribuci.
Simultánní tlumočení bude zajištěno.
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d.

2. setkání koordinačního týmu

Termín: 15. 12. 2010, 10:00 hod. (vzhledem k listopadové konferenci posunuto na prosinec)
Místo: Rakousko
Předpokládaná účast za Vysočinu: 4 osoby.
e.

Seminář pro mikroregiony

Pokud by byl o semináře pro mikroregiony zájem z rakouské strany, byla by nutná změna
projektu kvůli financování tlumočení.
Termín: 1. pol. 2011
5.

Publicita
a.

loga

Každé setkání k projektu musí splňovat pravidla publicity.
Povinná jsou dvě loga (Oficiální logo programu OP AT-CZ + vlajka EU a odkaz na ERDF).
Na dokumentech pro potřebu kraje Vysočina (např. smlouvy) bude použito také logo kraje
Vysočina.
Pro společnou publicitu budou používána dvě povinná loga + logo Místní agendy 21 a kraje
Vysočina + dvě loga za rakouskou stranu.
Projektový partner pošle svá loga, Lead partner vytvoří návrh v barevné a černobílé verzi.
Nebude vytvářeno logo projektu.
b.

www stránky

Bude vytvořen dvojjazyčný portál.
Každý z partnerů zajistí na svých oficiálních stránkách odkaz na projekt.
Tvorba stránek bude aktuální v 1. pol. 2011.
6.

Průzkum na téma udržitelného rozvoje v zapojených regionech

Průzkum v CZ bude probíhat na začátku a na konci projektu. Cílem je zjistit stav povědomí o
udržitelném rozvoji a realizaci MA21 na Vysočině a v NÖ. Je nutné sladění témat v obou zemích
pro srovnatelné výsledky. Dotazování bude prováděno externími dodavateli. Připravuje se
výběrové řízení na dodavatele a konkrétní otázky studie.
Témata v AT jsou zatím otevřená, průzkum bude zaměřen na tři oblasti, které jsou
nejpokročilejší v plnění Aarhuské úmluvy. Tyto oblasti dostanou extra podporu pro vytvoření
zprávy.
Témata a konkrétní otázky průzkumu budou předmětem dalších jednání.
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7.

Přeshraniční cena za udržitelný rozvoj

Cílem je medializace a ocenění aktivit udržitelného rozvoje a dobrovolnictví v příhraničním
prostoru.
Každá strana organizuje svá kola soutěže, společné přeshraniční hodnocení se uskuteční
v 2. pol. 2012.
Průběh a pravidla soutěže se na obou stranách liší. Projektový partner poskytne Lead partnerovi
pravidla soutěže a brožuru, která vznikla s minulého kola soutěže.
Na podzim 2010 budou připravena pravidla a nastavení společných oblastí kvůli porovnatelnosti
výsledků.
8.

Externí poradci

Na Vysočině proběhne výběrové řízení na externí poradenské služby tak, aby se vybraný expert
mohl zúčastnit semináře 8. října 2010.
Na Rakouské straně je výběrové řízení v přípravách.
Se službami rakouských expertů je počítáno také na české straně. Aby bylo možné hradit
náklady experta z projektu, je nutné, aby měl uzavřenou smlouvu také s českou stranou. (Bude
placen ze dvou smluv.)

Zapsala: D. Marešová, 19. srpna 2010
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