Příloha č. 4 k Výzvě č. 3

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Předmětné aktivity byly definovány s ohledem na jejich očekávaný příspěvek k naplnění cílů projektu a stanovených měřitelných ukazatelů.

Žadatel vybírá pouze z tohoto seznamu aktivit definovaných Správci, který je přílohou č. 4 k Výzvě č. 3 - 11b
(tzn. nelze definovat vlastní projektové aktivity).

Společné povinné aktivity pro všechny malé projekty:

Řízení malého projektu
Zabezpečení povinné publicity malého projektu
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Prioritní osa 3.
Investiční priorita 5.
Specifický cíl 3.1
Typ aktivity H)

Rozvoj místních iniciativ
Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.
Projektové aktivity
Ukazatele výstupů
Cílové skupiny

1. Setkání pracovního/expertního týmu
2. Zřízení společných plánů rozvoje
3. Zpracování společné studie
4. Společná konference/seminář
5. Realizace kulatého stolu

5.1

Partneři aktivně
zapojeni do společných
aktivit

6. Tvorba společné informační platformy
7. Vytvoření společných řídících a manažerských systémů
8. Zpracování analytické části
9. Sběr dat
10. Zpracování strategické části
11. Veřejná prezentace
12.

Pořízení vybavení za účelem zajištění provozu společných informačních
platforem a řídících a manažerských systémů

13. Opatření publicity

N/A

▪ obyvatelé
přeshraničního
regionu
▪ zaměstnanci
místní
a regionální
samosprávy
▪ podnikatelské
subjekty působící
v přeshraničním
regionu

Typ příjemců
▪ stát a jeho
organizační složky
▪ územní
samospráva a její
organizační složky
▪ organizace
zřizované státem,
krajem, obcí,
městskou částí
a sdružením obcí
▪ mimovládní
(nestátní)
neziskové
organizace
▪ komory a zájmová
sdružení
právnických osob
▪ školy/vzdělávací
instituce
▪ Evropské
seskupení územní
spolupráce (EZÚS)
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Prioritní osa 3. Rozvoj místních iniciativ
Investiční priorita 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Specifický cíl 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Zvyšování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a
Typ aktivity I)
přírodního dědictví
Projektové aktivity
Ukazatele výstupů
Cílové skupiny
Typ příjemců
1. Setkání pracovního týmu
▪ stát a jeho
2. Definování společných témat, potřeb a problémů
organizační složky
3. Vytvoření společné přeshraniční databáze
▪
územní
4. Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
samospráva a její
5. Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice
Partneři aktivně
organizační složky
6. Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit
5.1 zapojeni do společných
▪ organizace
7. Příprava společných projektů
▪ obyvatelé
aktivit
zřizované státem,
Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného
přeshraničního
8.
krajem, obcí,
území (společné publikace, internetové stránky)
regionu
městskou částí
▪ zaměstnanci
9. Tvorba společné informační platformy
a sdružením obcí
místní
Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem
▪ mimovládní
10.
a regionální
zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti
(nestátní)
samosprávy
Realizace školícího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v
neziskové
11.
▪ podnikatelské
oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
organizace
subjekty působící
12. Tvorba kanálu/mechanismu výměny a sdílení informací a dat
▪ komory a zájmová
v přeshraničním
13. Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu
sdružení
regionu
Pořízení vybavení v souvislosti s realizací aktivit k zvyšování
právnických osob
N/A
institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech
▪
školy/vzdělávací
14.
efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
instituce
dokumentace
▪ Evropské
Stavební úpravy realizované v souvislosti s realizací s umístěním a
seskupení územní
15.
provozem vybavení
spolupráce (EZÚS)
16. Pořízení vybavení

3

Příloha č. 4 k Výzvě č. 3
Prioritní osa 3.
Investiční priorita 5.
Specifický cíl 3.1
Typ aktivity J)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rozvoj místních iniciativ
Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
Projektové aktivity
Ukazatele výstupů
Cílové skupiny
Setkání pracovního týmu
Definování společných témat, potřeb a problémů
Vypracování společného plánu rozvoje spolupráce
Uspořádání společné prezentační aktivity
Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice
Uspořádání společných konzultací
Uspořádání společného školení
Uspořádání společné konference
▪ obyvatelé
Společné propagační aktivity
přeshraničního
Vyhledávání společných příležitostí a kontaktů
regionu
Společná příprava projektů
Partneři aktivně
▪
zaměstnanci
Zpracování společné databáze
5.1 zapojeni do společných
místní
Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit
aktivit
a regionální
Realizace výměnné stáže/pobytu
samosprávy
Zpracování společných metodik/pracovních materiálů
▪ podnikatelské
Vytvoření společného řídícího a manažerského systému
subjekty působící
Realizace kulatého stolu
v přeshraničním
Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného
regionu
území (společné publikace, internetové stránky)
Tvorba společné informační platformy
Tvorba kanálu/mechanismu výměny a sdílení informací a dat
Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem
zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti
Setkání projektového týmu
Veřejná prezentace/diskuse
N/A
Pořízení vybavení

Typ příjemců

▪ stát a jeho
organizační složky
▪ územní
samospráva a její
organizační složky
▪ organizace
zřizované státem,
krajem, obcí,
městskou částí
a sdružením obcí
▪ mimovládní
(nestátní)
neziskové
organizace
▪ komory a zájmová
sdružení
právnických osob
▪ školy/vzdělávací
instituce
▪ Evropské
seskupení územní
spolupráce (EZÚS)
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Prioritní osa 3.
Investiční priorita 5.
Specifický cíl 3.1
Typ aktivity K)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rozvoj místních iniciativ
Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Projektové aktivity
Ukazatele výstupů
Cílové skupiny
Setkání pracovního týmu
Definování společných témat, potřeb a problémů
Zpracování společného plánu rozvoje spolupráce v oblasti veřejné
správy a celospolečensky přínosných oblastí
Realizace kulatého stolu v oblasti veřejné správy a celospolečensky
přínosných oblastí
Aktivita společného plánování/optimalizace v oblasti veřejné správy a
celospolečensky přínosných oblastí
Vytvoření společné sítě
▪ obyvatelé
Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a
přeshraničního
celospolečensky přínosných oblastí
regionu
Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know
▪ zaměstnanci
how mezi partnery projektu
Partneři aktivně
místní
Společná výměnná aktivita mezi partnery projektu (realizace zájmových
5.1 zapojeni do společných
a regionální
aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné
aktivit
samosprávy
návštěvy)
▪ podnikatelské
Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné
subjekty působící
správy a celospolečensky přínosných oblastí
v přeshraničním
Vytváření společné databáze
regionu
Vytvoření společného řídícího/manažerského systému
Uspořádání společné veřejné aktivity v kulturně-rekreační/sportovní
oblasti
Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice
Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného
území (společné publikace, internetové stránky)
Tvorba společné informační platformy
Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem
zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti

Typ příjemců

▪ stát a jeho
organizační složky
▪ územní
samospráva a její
organizační složky
▪ organizace
zřizované státem,
krajem, obcí,
městskou částí
a sdružením obcí
▪ mimovládní
(nestátní)
neziskové
organizace
▪ komory a zájmová
sdružení
právnických osob
▪ školy/vzdělávací
instituce
▪ Evropské
seskupení územní
spolupráce (EZÚS)
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vytvoření stálé pracovní skupiny/týmu v oblasti veřejné správy a
celospolečensky přínosných oblastí
Aktivity na podporu činnosti stálé pracovní skupiny/týmu v oblasti
veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastí
Realizace diskuzního panelu v oblasti veřejné správy a celospolečensky
přínosných oblastí
Zavádění nových řešení a přístupů při veřejné správě a v
celospolečensky přínosných oblastech
Výměnná stáž pracovníků v oblasti veřejné správy a celospolečensky
přínosných oblastech
Tvorba kanálu/mechanismu výměny a sdílení informací a dat
Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu
Pořízení vybavení

N/A
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