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Výchozí situace
Projekt RECOM CZ-AT se zabývá kromě jiného vytvářením tematických přeshraničních sítí. V rámci
těchto aktivit byly v období září 2012 – duben 2014 uspořádány workshopy k následujícím
tématům:
obnovitelná energie, životní prostředí a mobilita
cestovní ruch a kultura
hospodářství a trh práce
zdraví a sociální věci
vzdělání
Cílem workshopů bylo představit přeshraniční projekty a dokumentovat výstupy projektů. Dále
měly být identifikovány problémy při realizaci a možnosti pro budoucí projekty a projektová
partnerství.
Setkání byla zaměřena na osoby, které již realizovaly projekt EÚS (Evropská územní spolupráce)
nebo jej právě realizují.

Průběh
Workshopy se konaly v období září 2012 až duben 2014.
Téma
Cestovní ruch a kultura
Hospodářství a trh práce
Vzdělání
Obnovitelná energie,
životní prostředí a mobilita
Zdraví a sociální věci

Datum
29.9.2011
06.06.2012
12.11.2012
23.5.2013

Místo
Poysdorf
Jihlava
Deutsch-Wagram
Großschönau

Účastníci
22 osob
cca. 30 osob
cca. 30 osob
cca. 30 osob

30.4.2014

St.Pölten

37 osob

Odkud přijížděli účastníci?

Cestovní ruch a kultura

Hospodářství a trh práce

Vzdělání

Obnovitelná energie, životní prostředí a mobilita

Zdraví a sociální věci

Shrnutí výstupů
1. Cestovní ruch a kultura
Síťové setkání RECOM CZ-AT „Cestovní ruch a kultura“ se konalo 29.09.2011 v Poysdorfu ve
Weinviertelu. Při této příležitosti se setkali řešitelé projektů z regionů Vysočina, Jižní Morava, Jižní
Čechy, Waldviertel a Weinviertel. Během dvou pódiových diskuzí bylo představeno a diskutováno
celkem devět projektů z oblasti cestovního ruchu a kultury.
Následující účastníci představili své projekty:
Pódiová diskuze 1: Guido Wirth, starostka Margit Göll, starosta
Václav Kučera, Gudrun Aigner, Hr. Keprt
Pódiová diskuze 2: Elisabeth Hackl-Winkler, Helena
Svepešová, Katka Krejčová, Olga Žampová, Anita Lackenberger
V rámci následující volné diskuze měli účastníci možnost, ptát se na jednotlivé projekty a vyměnit si
zkušenosti se zodpovědnými osobami. Setkání bylo zakončeno workshopem, v jehož průběhu mohli
řešitelé projektů vyslovit svá přání vůči síti a podělit se o své představy z hlediska nadcházejícího
programového období 2014-2020. Kromě jiného by si projektoví žadatelé přáli silnější podporu
malých projektů a projektů z oblasti kultury. Na české straně byl požadován vyšší rozpočet na
propagační předměty a semináře o vyúčtování. Rakouští účastníci si přáli především zavedení
spodní hranice u porovnávacích nabídek.

2. Wirtschaft & Arbeitsmarkt
Síťové setkání RECOM CZ-AT „Hospodářství & trh práce“ se konalo 06.06.2012 v prostorách Vysoké
školy polytechnické v Jihlavě. Při této příležitosti se setkali řešitelé projektů z regionů Vysočina, Jižní
Morava, Jižní Čechy, Waldviertel a Weinviertel. V průběhu tří pódiových diskuzí bylo představeno a
diskutováno celkem osm projektů z oblasti hospodářství a trh práce. Účastníci přitom měli možnost
vyměnit si zkušenosti s osobami zodpovědnými za projekty.
Pódiová diskuze 1 se zabývala projekty, které se snaží o zlepšení konkurenceschopnosti středních a
malých podniků v příhraničním regionu a to buď logistickou podporou nebo zlepšením
organizačních rámcových podmínek. Následující kolo diskuze bylo věnováno projektům se
zaměřením na trh práce, zlepšení technologického vzdělání a vybudování technologické sítě mezi
regiony Mühlviertel a Jižní Čechy. Na závěr byl diskutován projekt „Města v rozletu“, který se
zabývá hospodářským propojením měst Horn, Zwettl, Schrems, Třeboň, Jindřichův Hradec a Telč.

Následující projekty byly projednány podrobně:
Pódiová skupina 1
Hospodářská platforma Silva Nortica– Pavel Hložek
SMP konkurenceschopnost – Dr. Herbert Patschka
Rozvoj SMP v příhraničních regionech – Herr Marinic
SME AT-CZ Growing Potential - Daniel Woehrer Wirtschaftsplattform
Pódiová skupina 2
Mühlviertel-Jižní Čechy Technologická síť Hannes Achleitner
BASIMET kvalifikace odborných sil Oberösterreich Jižní Čechy – Josef Stockinger
2011: společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko - Klára Houserová
Pódiová skupina 3
Města v rozletu – Věra Peichlová
Následně byla umožněna prohlídka projektu – El-BiK. Tento projekt je realizován Vysokou školou
polytechnickou v Jihlavě v kooperaci s Vysokou odbornou školou institutu BFi ve Vídni.
Na závěr měli účastníci možnost sdělit své priority pro příští programovací období EU programu
EÚS Rakousko – Česká republika. Vzdělání a kvalifikace, mobilita pracovních sil, výzkum a inovace, a
podpora konkurenceschopnosti SMP by přitom podle účastníků workshopů měly hrát tu
nejdůležitjěší roli.

3. Vzdělání
Síťové setkání RECOM CZ-AT „Vzdělání“ se konalo 12.11.2012 v Dolnorakouském jazykovém
kompetenčním centru (NÖ Sprachkompetenz. Zentrum). Při této příležitosti se setkali řešitelé
projektů z regionů Vysočina, Jižní Morava, Jižní Čechy, Waldviertel, Weinviertel a Mühlviertel. V
rámci dvou pódiových diskuzí bylo představeno a diskutováno celkem osm projektů z oblasti
vzdělání. Při této příležitosti byla možnost vyměnit si zkušenosti s osobami zodpovědnými za
projekty.
Pódiová skupina 1 se zabývala projekty EdTwin, MONA, EDU Region a Dolnorakouským jazykovým
kompetenčním centrem. Představené úspěchy udělaly na účastníky velký dojem. Díky projektu
Educational Twinning se zúčastnilo více než 10.000 vídeňských žáků jazykových workshopů.
Dolnorakouskému jazykovému kompetenčnímu centru se prostřednictvím kooperace s hasičskými
sbory a záchrannými službami, a dalšími profesními skupinami podařilo nadchnout více než 1.500
účastníků pro prakticky zaměřené jazykové kurzy . EDU_Region vidí své hlavní zaměření v dialogu
škola – hospodářství. Projekt MONA se soustředí na zprostředkování přírody a realizaci tzv.
„Olympiády zdravého životního stylu“.
Následující pódiová skupina se zabývala projekty ActWell, IKBE, IB-KSP a ICom. ActWell se zaměřuje
na enviromentální pedagogiku. Prostřednictvím zážitkových zahrad, hmyzích hotelů, dětských
farem a zážitkových táborů je podporována radost z kontaku s přírodou. „Interkulturní vzdělávání
pro děti a dospělé – IKBE“ sází na výuku jazyků ve školkách a na základních školách. Existuje
dokonce projekt, který se zabývá výukou matematiky přes hranice. ICom se vnímá jako most mezi

univerzitami a ekonomikou a sází na moderní infromační a komunikační technologie.
Kromě přesného představení jednotlivých obsahů byly projednány následující otázky:
Co jsou stěžejní body našeho projektu?
Jakých výsledků jsme doposud v rámci naši práce dosáhli?
Co se nám nejvíce daří?
Jaké zkušenosti můžeme předat ostatním projektům?

Odpoledne byly v rámci projektové dílny diskutovány projektové náměty pro příští programové
období. Poté, co Mag. Martin Kavalek z Dolnorakouské zemské vlády představil rámcové podmínky
pro příští dotační období EU a aktuální stav příprav programu, byly v rámci třech pracovních skupin
diskutovány budoucí projektové myšlenky. Následující otázky byly středem pozornosti:
Ve kterých přeshraničních aktivitách bychom chtěli v budoucnosti pokračovat
S kým bychom přitom chtěli spolupracovat?
Jak již pokročili přípravné práce (pouze nápad, probíhá koordinace s přeshraničním
partnerem, byl již společně vypracován koncept?)

Diskutovány byly následující tématické oblasti:
Integrace osob s postižením: zde by mohlo být vybudováno vzorové centrum v příhraniční
oblasti s cílem upozornit na tuto tématiku.
Vybudování opraven a sběrných míst pro demontáž starých přístrojů
Mělo by být provedeno v sociálních zařízeních
Přeshraniční praktika
Pole napětí angličtina – sousední jazyky: bylo prodiskutováno smysluplné pokračování
projektů sousedních jazyků. Potřeba sousedních jazyků pro regionální rozvoj bez hranic
nadále přetrvává. Úkolem pro příští programové období je nalezení inovativních postupů,
které nástroj „jazyk“ umístí do inovativních prostorů vzdělávání. Zamýšlen je zde projekt
v kontextu s celoživotním vzděláváním s ohledem na společenský vývoj z výrobní
společnosti směrem ke společnosti „myšlení“, ve které vícejazyčnost hraje významnou roli
ve všech životních směrech.
Využití nových médií pro výměnu zkušeností („video-vyučování“)
Podpora vzdělání v oblasti řemesel
Přírodní témata (školní zahrady, zahradní terapie)
Intenzivnější spolupráce univerzit a podniků v oblasti celoživotního vzdělávání. Zde by měl
být využit e-Learning
Větší koncentrace na enviromentální vzdělávání (globální oteplování, ekologická stopa
atd...)

Bylo však také představeno několik velmi konkrétních projektů, které jsou ve fázi přípravy:
1) přeshraniční vzdělávání učitelů, NÖ Landesakademie a 2) projekt městského školského úřadu
Vídeň, který se věnuje problematice „Early SchoolLeavers“.
Projekt NÖ Landesakademie bude obsahovat 4 moduly: 1) síť škola-ekonomika-vzdělání 2)
přeshraniční profesní orientace; 3) výukové materiály o sousedních regionech a 4) pilotní zavedení
přeshraničního profesního vzdělání. Projektové území by mělo zahrnovat Horní Rakousko a Dolní
Rakousko spolu s třemi českými sousedními regiony Jižní Morava, Vysočina a Jižní Čechy. Středisko
služeb školám České Budějovice projevilo zájem o spolupráci.

Projekt na téma „Early School Leavers“ městského školského úřadu Vídeň by se chtěl věnovat
problematice žáků, kteří předčasně přerušují školní vzdělání a společně s českými partnery hledat
řešení. Projekt by se měl mj. dotknout témat jako zvláštní okolnosti u migrantů, srovnatelnost
vzdělání, hodnota odborné výuky (učni), odborné jazyky a jiné formy výuky.

4. Obnovitelná energie, životní prostředí a mobilita
Síťové setkání RECOM CZ-AT „Energie“ se konalo 23.05.2013 v areálu SONNENWELT am
Sonnenplatz v Großschönau. Při této příležitosti se setkali řešitelé projektů z regionů Vysočina, Jižní
Morava, Jižní Čechy, Waldviertel, Weinviertel a Mühlviertel. Byly představeny tři projekty z oblasti
energie a zhlédnuta výstava „Sonnenwelt“. Účastníci setkání přitom měli příležitost vyměnit si
zkušenosti se zodpovědnými osobami jednotlivých projektů.
Dopoledne byly představeny projekty ENERGY FUTURE AT-CZ, Sonnenwelt a vícelúčelový pasivní
dům v Nových Hradech. Úspěchy jsou obdivuhodné.
ENERGY FUTURE AT-CZ se zabývá energeticky efektivní výstavbou a sanací, využitím obnovitelných
zdrojů energie a osvětou. V rámci několika modulů bylo dosaženo celé řady výsledků.
O úspěchu projektu „Sonnenwelt“ se účastníci mohli přesvědčit na vlastní oči. Zážitková výstava na
téma energie oslovuje návštěvníky od 6 do 99 let. Výstava je vícejazyčná a interaktivní, její obsah je
tak pro každého srozumitelný.
Víceúčelový pasivní dům v Nových Hradech mohl být díky přeshraniční výměně zkušeností
optimalizován. Intenzivní příprava projektu a důvěra ve vědomosti partnerů přitom hrály zásadní
roli
Kromě přesného představení jednotlivých obsahů byly projednány následující otázky:
Co jsou stěžejní body našeho projektu?
Jakých výsledků jsme doposud v rámci naši práce dosáhli?
Co se nám nejvíce daří?
Jaké zkušenosti můžeme předat ostatním projektům?
Kde vidíme možnosti pro budoucí projekty. S kým bychom je chtěli realizovat?

Odpoledne byly v rámci projektové dílny diskutovány projektové náměty pro příští programové
období. Poté, co Monika Knettigová z Jihomoravského kraje představila rámcové podmínky pro
příští dotační období EU a aktuální stav příprav programu, byly v rámci třech pracovních skupin
diskutovány budoucí projektové náměty. Následující otázky byly středem pozornosti:
Které náměty existují?
Na které investiční priority jsou zaměřeny?
Který cíl je sledován?
Kdo by mohl být projektovým partnerem?
Kdo bude díky projektu profitovat?
Co by mohlo zabránit realizaci?

Diskutovány byly následující tématické oblasti:
Manuál energeticky efektivní sanace historických budov (kraj Vysočina – pan Joneš Jan, JMK
– pan Mega)
Databáze specialistů (AT/CZ), např.: stavitelé, instalatéři (LEADER, paní Mlinaritsch)
Workshopy na téma úspory energie ve školách / osvěta (LEADER, paní Mlinaritsch)
Manuál kritérií lokalit pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (kraj Vysočina –
pan Joneš)
Energetické využití odpadu (kraj Vysočina – pan Joneš)
Výměna Know-how (eNu, paní Wagner)
„Energy Watchers“ k redukci spotřeby energie (Dorf- und Stadterneuerung, pan Strummer)
„Energetičtí vyslanci“ – platforma Energiebewegung – www.energiebewegung.at,
přeshraniční a dvojjazyčná (eNu, paní Wagner)
Vyškolení energetických expertů (eNu – Fr. Wagner, Bichriba)
Přeshraniční klimatický okruh (Dorf- und Stadterneuerung, pan Strummer)
Mapa kompetencí a projektů (Dorf- und Stadterneuerung, pan Strummer)
Databáze expertů (eNu, paní Wagner)
Manuál potenciálu obnovitelných zdrojů energie (JMK – pan Mega)
Informování veřejnosti o možnostech, efektivitě, hospodárnosti, šetrnosti vůči životnímu
prostředí, dotacích, podporách, potenciálech (voda, slunce, vítr, biomasa). Cílem je
informovaný občan a zvýšení všeobecných znalostí o obnovitelných energiích. Možní
partneři - Energieagentur der Regionen, Sonnenplatz a spolek NIPAS. Díky projektu by
profitovala veřejnost, spolkové země a kraje, a ekonomika. Případnou překážkou by mohl
být odmítavý postoj veřejnosti, resp. financování.
Transfer Know-how do oblasti aplikovaného výzkumu a dalšího rozvoje, především v
oblastech Smart Metering / Smart Grids a dům budoucnosti. Cílem je zlepšení technologií a
výměna zkušeností. Možnými partnery jsou VUT Brno, soukromé subjekty, Sonnenplatz
Großschönau, NDU St.Pölten a BEUC / TU Wien. Díky projektu by profitovala věda a
výzkum, hospodářství a spolkové země a kraje. Problematické může být financování.
Byl však také představen velmi konkrétní projekt, který se již nachází ve fázi přípravy: ENERGY
FUTURE in Education. Tento následný projekt projektu ENERGY FUTURE by měl být zaměřen na
další vzdělávaní a kvalifikaci v oblasti energie a efektivita zdrojů. Dojde tak k prohloubení vědomostí
o energii u důležitých multiplikátorů. Partnery by měly být: Hospodářská komora Dolního Rakouska,
eNu – Energie und Umweltagentur, země DR, EAV, ECČB a VUT. Celý region, podniky, poradci,
soukromé osoby, obce a vzdělávací zařízení by měli profitovat především díky aplikaci získaných
znalostí. Problematické by mohlo být získání prostředků na kofinancování.

5. Zdraví a sociální věci
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