Fond malých projektů - Rakousko
Podmínky rakouské možnosti:
•

minimálně 1 rakouský a jeden český partner, max. 2 partneři

•

možní příjemci (výčet) – obce, školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, OPS,
sdružení, spolek

•

podporované aktivity - projekty zaměřené na zvýšení intenzity spolupráce institucí,
společností a obyvatel v příhraničním regionu a projekty posilující identitu a tradice
společného přeshraničního regionu

•

příklady:

1) Spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací
V rámci této oblasti budou podpořeny projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran
hranice, směřující ke společnému řešení problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění výkonu
správy ve společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v
kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou stranách hranice.
Podpora je dále zaměřena na rozvíjení a tvorbu sítí spolupracujících veřejných institucí, včetně
územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které jsou odpovědné za realizaci veřejných
politik a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna zkušeností a propagace příkladů dobré
praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování
společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území česko-rakouského příhraničí.
2) Spolupráce zájmových spolků, svazků, sdružení a jiných nestátních neziskových organizací
V rámci této oblasti budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí NNO (nestátní
neziskové organizace) a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji
společné příhraniční oblasti. Dále projekty k vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování
přeshraničních partnerství veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných organizací v
oblasti veřejných služeb.
3) Spolupráce sociálních a zdravotnických zařízení a bezpečnostních složek
V rámci této oblasti budou podporovány projekty k vypracování společných řešení v oblasti
zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím
přeshraničního prvku. Dále zde budou podpořeny projekty v oblasti bezpečnosti realizované
záchrannými a bezpečnostními složkami.
4) Spolupráce vzdělávacích institucí – spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení
V rámci této oblasti budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí,
jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí
i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami,
provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech.
5) Spolupráce institucí v hospodářské oblasti – pracovní trh, turistika, doprava a mobilita,
hospodářské a agrární komory
V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřené na sdílení dobré praxe, nových řešení a
přístupů při provádění aktivit přispívajících k rozvoji společného příhraničního regionu. Dále projekty

zaměřené na spolupráci institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek
pro zaměstnanost ve společném příhraničním regionu a využití výhod společného trhu práce, a
projekty spolupráce za účelem hospodářského rozvoje českorakouského příhraničí.
6) Spolupráce institucí v oblasti ochrany zdrojů – přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody
a klimatu, úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod.
V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřující se na spolupráci a integraci v oblasti
ochrany ekosystémů a krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního
prostředí. Dále projekty zaměřené na využití a tvorbu informačních nástrojů v oblastech životního
prostředí, projekty vedoucí ke zvyšování dovedností personálu veřejných institucí činných v oblasti
ochrany přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti kulturní spolupráce institucí.
Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů:
• workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely
• exkurze
• jazykové vzdělávání
• tvorba společných přeshraničních databází
• festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.
• výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků
• přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže
• propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace; organizace a účast
na výstavách a veletrzích – možné pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami

•

doba realizace – max. 15 měsíců, vč. odevzdání pokladů k vyúčtování, max. 31.10.2022

•

zdroje financování – 85 % EU, 15 % vlastní

•

výše dotace – min. 3.000 EUR, max. 20.000 EUR

•

způsobilé výdaje – personální výdaje (paušál, do 20 % způsobilých přímých výdajů),
kancelářské a administrativní výdaje (paušál, 15 % způsobilých personálních výdajů), náklady
na cestovné a ubytování, náklady na externí odborné poradenství a služby, výdaje na
vybavení (do 1.500 EUR, max. 30 % způsobilých přímých výdajů)

•

konzultace projektového záměru je bodově zvýhodněna

•

další termín pro příjem žádostí je 13.11.2019

