Zápis: schůzka týmů MA-G21
Rouchovany, 12.3.2012

Seznam zúčastněných, viz prezenční listina.
9:30 Přivítání panem starostou Rouchovan, Vladimírem Černým. Krátké seznámení s obcí,
historií, současností. JEDU představuje pro Rouchovany 35-40 procent příjmů (3+3+10 mil.
Kč ročně).
10:00 Přeshraniční cena
1. 1.2012 – zahájení nominací na Vysočině, vítězové postupují do společné soutěže
s rakouskou stranou. Byly představeny materiály pro soutěž na Vysočině. Pro výběr
právnické osoby, které postoupí do přeshraniční ceny bude jmenována komise (zástupce
hospodářské komory, médií, odborníků, ...). Dne 4. 6. 2012 proběhne slavnostní vyhlášení a
ocenění vítězů soutěže v Náměšti nad Oslavou. Rakouská strana se zúčastní (i politik) a
zajistí tlumočení. V AT předání cen již proběhlo, vítězové jsou známi, info v brožurkách, nebo
na webovkách partnera. Termín pro společné vyhodnocení bude sloučen se setkáním
projektového týmu: 5. - 6. 6. 2012. Je potřeba určit společnou komisi, návrh: 5 zástupců
z Rakouska, z úřadu a z Obnovy venkova, bez politiků, plus protějšci z Vysočiny. Bude 5
kategorií, dělení na do 1 000 a nad 1 000 obyvatel. Obě strany dodají do každé kategorie po
dvou projektech. Každá kategorie bude mít jen jednoho vítěze. Společný formulář pro
hodnocení zašle AT strana. Nominovaní poslouží jako příklady dobré praxe. Cenou v AT je
panáček s tabulkou a obrázkem. Na konferenci v září v AT dojde k předání cen.
10:30 Klimatour
Jsme v kontaktu se spolkem Klimabündnis, štafeta bude předána 24. 6. 2012
v Drossendorfu. Poté přejedeme na Vysočinu. Oficiální začátek v ČR bude v pondělí
25. 6. 2012, předpokládá se třídenní trasa, konec v Dalešicích v pivovaru. Probíhají jednání
s obcemi na přípravě programu ve třech mikroregionech. AT strana se bude účastnit v počtu,
který upřesní do konce dubna. Ubytování si AT strana uhradí sama. Na diplomy, které budou
předávány zúčastněním obcím, bychom rádi použily i logo rakouského partnera a
Klimabündnis. Bylo by pro obce motivující. Určitě pojede K. Trischler, B. Hass se pokusí jet
do první zastávky.
10:50 Školení pro koordinátory MA 21 na Vysočině
29. - 30. 5. nebo 14. – 15.5., termín potvrdí AT strana. Počítá se s AT expertem alespoň na
jeden den. Náměty na téma: AT nabízí (Marissa), vyzkoušet rakouskou metodu zapojení
nové MA 21. Je to možné zvládnout za půl dne (2x stejné téma pro dvě skupiny). V AT je
silné téma „vesnice“ a „hradby“ (izolace, neprostupnost) okolí města. Marissa nabízí přivézt
kolegyni. Peníze jsou jen na jeden den pro rakouské účastníky, stejně jako v Křižánkách.

11:10 Informace k podnikatelské konferenci v AT
Komunikace s podnikateli je na obou stranách hranice důležitým cílem projektu. Půjde o
otevření a představení témat v rámci udržitelnosti podnikání. Půjde jak o teoretickou část, tak
i o ukázku z praxe, regionální produkty. Do konce týdne pošle Vysočina, kdo pojede jako
zástupce na konferenci v AT. Společná konference podnikatelů bude na podzim (v říjnu)
v Jihlavě, je třeba zažádat o změnu termínu do dalšího monitorovacího období.
11:20 Informace z konference v Mauerbachu
Stručné představení: Stejný průběh jako v Drossendorfu – sobota a neděle, společný
začátek, vysoká akademická kvóta (40 lidí, z toho 25 vysokoškolsky vzdělaných). Mauerbach
je satelitem Vídně. Na konferenci byli ale také původní obyvatelé, starousedlíci. Rozdíl mezi
vysokoškolsky vzdělanými a obyčejnými lidmi – akademici potřebují vysvětlit hlavně proces,
obyčejní lidé se zase orientují na výsledek. Účastníci byli rozděleni do skupin, ve kterých
pracovali. Zpracovali komplexní strategii budoucnosti. Vytyčili priority v jednotlivých
oblastech. Největším projektem, který vznikl je nové vystavění centra v Mauerbachu. Obecní
úřad platí nájem v současné budově 40 000 EUR ročně, proto je třeba vystavět nové vlastní
budovy a s tím souvisí i přestavba centra. Bylo těžké se dohodnout, jelikož tam působí tři
stejně vlivné politické strany. Další komplikací byl i vysoký podíl vysokoškoláků, kde si každý
myslí, že ví nejlépe, co musí pro město udělat. Po konferenci obdrželi partneři od 15
zúčastněných pozitivní emaily, kde si účastníci chválili strukturu a celkový průběh. Na
začátku všeho byla anketa, kde 200 lidí odevzdalo anketní lístky.
11:45 II. souhrnná monitorovací zpráva
V AT nebyla zatím 2. MZ uzavřena, nemají ani termín, do kdy tak bude. V ČR bude
vyrozumění v dohledné době, protože se vypořádaly připomínky. Rakouská strana musí
zaurgovat kontrolní orgán, protože termín pro předložení souhrnné zprávy je do konce
března. Za období listopad – duben bude zpracována III. MZ, kde každý předloží svému
kontrolnímu orgánu svou zprávu.
11:55 Navazující projekt
Paní Steiner z organizace Tut Gut byla oslovena ohledně spolupráce na projektu „zdravá
obec“. Ozve se a probere s námi společné téma možného projektu. Program se jmenuje
Zdraví 21, v CZ v rámci něj realizujeme projekt Zdravý kraj. Potřebujeme co nejdříve začít
připravovat podklady pro radu kraje.
Brožura dobré praxe – slovník
Časový plán pro tvorbu brožurky. Zárodek připraví Vysočina. Od AT bude komentář a info o
rakouské straně. Hlavním obsahem je slovník a příklady dobré praxe. AT strana potřebuje
předlohu a minimálně 5 týdnů pro přípravu podkladů o jejich dobré praxi. Vesnice přátelské
k rodině
Rakousko chce být vzorový sociální region, proto realizuje projekt „Vesnice přátelské
k rodině“ – obce jsou vyznamenány touto značkou, která je udělována na deset let. Na
obecní úrovni se hodnotí, co udělala obec pro obyvatelstvo v osmi fázích života (porod, po

porodu, kojenec, malé dítě, školní dítě, ..., důchodce). Zjistí se, co v obci chybí a co by tam
rádi obyvatelé měli. Postřehy se sepíší a poté se definují opatření, která se dají zaplatit a
realizovat (některé nestojí skoro nic). Činnost musí být podporována ze strany obce. Po
třech letech si stát zkontroluje, zda opravdu byla opatření realizována a obec dostane
certifikát a značku. Mělo by se praktikovat i na EU úrovni (11 států má zájem). Na rozdíl od
MA-21 je vše velmi striktně kontrolováno a musí být dodržováno. Už 10 % obcí v Rakousku
tento audit má.
Klimatický pas obce
Krátké informace o „klimatickém pasu“ obce. Stejné schéma jako na elektrospotřebičích,
energetická náročnost. Ve formuláři je obsaženo 70 otázek z různých oblastí (klimatické
podmínky, povědomí veřejnosti, energie, mobilita, ochrana půdy a lesního hospodářství,
veřejná angažovanost, globální partnerství, spolupráce). Jde o excelovskou tabulku, kam se
vyplňuje pouze ANO x NE, každá obec hned vidí výsledek. Slouží i pro vzájemné
porovnávání jednotlivých obcí. B. Hass zašle podrobnější informace.
14-15. 6. Proběhne setkání MA-21 z celého AT ve Štýrsku - v Grazu, s podtitulem „Přidaná
hodnota“.
12:30 Po prodiskutování všech bodů programu a společném obědě s panem starostou
Rouchovan následoval přejezd do JE Dukovany, kde byla připravena prohlídka informačního
centra, projekce a v doprovodu průvodce byla možnost nahlédnout do jedné z hal.

Zpracoval: O. Sklenář

