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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 
těší nás, že vám můžeme prezentovat náš první programový newsletter. Touto cestou bychom Vám 
rádi nabídli novou službu, díky níž budete neustále informováni o aktuálním vývoji v našem 
Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013. Co se letos v našem Programu událo 
nového? Jaké projekty podporujeme? Aktuální termíny plánovaných akcí? Na všechny tyto otázky 
vám chceme v našem newsletteru pravidelně přinášet odpovědi. Zároveň bychom chtěli upozornit 
na naše programové internetové stránky www.at-cz.eu, kde najdete veškeré informace nejen o 
našem Programu, ale také kontakty, důležité odkazy, aktuální termíny nebo návod, jak podat 
žádost, a samozřejmě mnohem více! 
 
Vaše JTS 
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OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PROGRAMU 

27. března 2008 byl oficiálně zahájen 
Program EÚS Rakousko – Česká republika 
2007 – 2013.  Tímto dnem byla také 
zveřejněna elektronická projektová žádost a 
povinné přílohy pro české a rakouské 
žadatele. Žadatelé mohou své projektové 
žádosti podávat od tohoto data průběžně. Je 
však vždy stanoveno závazné datum, ke 
kterému musí být žádosti předloženy pro 
následující Monitorovací výbor. Kompletně 
vyplněnou žádost spolu se všemi 
požadovanými přílohami můžete podat buď u 
Regionálních subjektů, nebo na Společném 
technickém sekretariátu.  

SEMINÁŘE & WORKSHOPY 
 
V průběhu roku se konalo několik seminářů, 
konferencí a workshopů na celém programovém 
území. 
 
11.04.2008 seminář pro žadatele v jižních 
Čechách 
17.06.2008 seminář pro žadatele na jižní 
Moravě 
18.06.2008 seminář pro žadatele na Vysočině 
18.06.2008 workshop pro žadatele ve 
Weinviertelu  
28.08.2008 seminář pro žadatele v jižních 
Čechách 
16.09.2008 informační konference pro žadatele 
ve Waldviertelu 
 
Prezentace s mnoha užitečnými informacemi ze 
všech těchto akcí si můžete stáhnout na našich 
programových stránkách.  
 Na seminářích určených pro žadatele se 

účastníci dozvěděli podrobnosti o průběhu 
podávání žádostí, jak mají žádost správně 
vyplnit, na co je třeba dát si pozor, kde se 
vyskytovalo nejvíce chyb.  Dále bylo 
prezentováno, jak probíhají jednotlivá 
hodnocení projektů. Zájemci zde také 
získali informace o způsobilých výdajích, 
veřejné podpoře nebo finančních 
kontrolách.  
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MONITOROVACÍ VÝBORY   
 
Na ustavujícím zasedání Monitorovacího 
výboru, které se konalo 1. února 2008 
v rakouském Laa an der Thaya, byla 
schválena Kritéria přeshraniční spolupráce 
a byly projednány jednotlivé body 
projektové žádosti. 
 
Předmětem dvoudenního jednání 
Monitorovacího výboru v Brně již bylo 
projednávání jednotlivých projektů 
podaných nejpozději ke 24. dubnu 2008.  
Ve dnech 2.-3. července 2008 
rozhodovalo grémium celkem o 39 
projektech. Z těchto projektů jich bylo 24 
schváleno bez výhrad a dalších 5 projektů 
s výhradou (tzn. musí odstranit malé 
nedostatky). Celkový příspěvek z 
prostředků Evropského fondu regionálního 
rozvoje (ERDF) tak bude činit cca 27 mil. 
EUR.  
10 předložených projektů nebylo 
schváleno: 3 projekty byly pozastaveny a 
po jejich přepracování budou znovu 
projednávány na příštím MV a zbylých 7 
projektů Monitorovací výbor zamítl.  
 
Nejvíce projektů bylo schváleno z oblasti 
podpory 1.2 „Cestovní ruch, kultura a 
ekonomika volného času“ a z oblasti 
podpory 2.3 „Udržitelné sítě a struktury 
institucionální spolupráce“. Výzvou do 
budoucna zůstává např. oblast podpory 
2.2 „Životní prostředí a prevence rizik“, v 
níž dosud nebyl schválen ani jeden 
projekt.  Nejbližší Monitorovací výbor se bude konat ve 

dnech 15.-16. prosince 2008 ve Vídni. Na tomto 
zasedání budou projednávány projekty podané k 3. 
říjnu 2008, které splnily formální kontrolu a 
kontrolu přijatelnosti.  
4. Monitorovací výbor se bude konat ve dnech 12.-
13. května 2009. Pokud  tedy podáte vaši 
kompletní projektovou žádost se všemi povinnými 
přílohami do 27. února 2009 a splníte kontrolu po 
formální stránce, může být váš projekt projednáván 
na tomto dvoudenním zasedání. 
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VÝROČNÍ KONFERENCE 2008 
 
Dne 2. října 2008 se konala v Hotelu Gustav 
Mahler v Jihlavě první Výroční konference 
Programu, pořádaná Odborem regionálního 
rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a 
Řídícím orgánem.  
Cílem této konference bylo seznámit české a 
rakouské účastníky s pravidly programu, 
představit strukturu poradenských míst, předat 
jim zkušenosti z prvního kola hodnocení a 
schvalování  žádostí a představit výhled aktivit 
na rok 2009.  
Na konferenci vystoupili se svými příspěvky 
zástupci orgánů odpovědných za realizaci 
tohoto programu, Evropské komise, Řídícího 
orgánu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  
Společného technického sekretariátu a 
Regionální rozvojové agentury Vysočina.  
Účast i zájem účastníků o informace byl značný 
a pozitivní ohlasy na průběh konference 
potvrdily, že má smysl touto cestou pravidelně 
informovat a předávat zkušenosti potenciálním 
zájemcům. 
Prezentace z této akce si můžete v případě 
zájmu stáhnout na našich programových 
stránkách www.at-cz.eu.  

BURZA PARTNERŮ 
 
Pokud hledáte zahraničního partnera 
vhodného pro váš projekt, můžete se 
obrátit na konzultační místo ve vašem 
regionu. V České republice jsou to krajské 
úřady Jihočeského, Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina. V Rakousku můžete 
oslovit regionální subjekty či regionální 
managementy. Veškeré kontakty na 
odpovědné osoby najdete na našich 
internetových stránkách. 
Další cestou je tzv. internetová burza 
partnerů. Na našich stránkách najdete 
v sekci Burza partnerů „Formulář 
projektového záměru“. Pokud jej vyplníte 
dvojjazyčně a odešlete na uvedenou 
adresu, rádi váš záměr zveřejníme, aby 
byl k dispozici potenciálním partnerům 
v Rakousku i v České republice. 

SPOLEČNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 
 
V těchto dnech se připravuje zveřejnění Příručky pro 
žadatele. Je sestavena jako dvojjazyčná pomůcka pro 
žadatele a partnery projektů v rámci našeho Programu. 
Příručka obsahuje pravidla a doporučení platná jak pro 
české, tak pro rakouské žadatele.  
Příručka vám bude k dispozici na našich internetových 
stránkách www.at-cz.eu ve formátu pdf. Můžete si ji 
odsud stáhnout buď celou najednou, nebo si můžete 
vybrat kapitolu, která vás právě zajímá. V příručce se 
dozvíte nejen základní informace o našem Programu 
nebo o Fondu malých projektů v rámci našeho 
Programu, ale také např. návod, jak postupovat od 
vašeho prvního záměru projektu až k podání žádosti. 
Můžete se dočíst, jak probíhá hodnocení a schvalování 
projektů, na co je třeba dát si pozor při realizaci 
projektu a jaké můžete čekat finanční kontroly. Cenné 
informace naleznete také v kapitole o publicitě či o 
relevantních právních dokumentech. 


