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Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritätsachse / Prioritní osa 4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí

Projektname / Název projektu BEISPIELANTRAG FÜR ANTRAGSTELLER - Bitte nicht bearbeiten! / VZOROVÁ ŽÁDOST PRO
ŽADATELE - Prosím neupravovat!

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 999

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Leadpartner

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
12 Monat(e) / 12 měsíc(e) 01.01.2016 31.12.2016

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des
Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert
für das Programmgebiet.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1
Name der Organisation / Název organizace Leadpartner

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Abteilung

Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Oberfranken

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Bayreuth, Kreisfreie Stadt

Adresse / Adresa Straße 1, 95444 Bayreuth

Homepage / Internetové stránky Homepage

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce Erika Mustermann, rofr-gts@reg-ofr.bayern.de, Telefon

Kontaktperson / Kontaktní osoba Erika Mustermann, rofr-gts@reg-ofr.bayern.de, Telefon

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Verein, Verband, Interessenvertretung

Rechtsform / Právní forma Verein

Rechtsstatus / Typ prostředků privat

Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje) 123456789

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Beschreibung der fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Popis odborných kompetencí a zkušeností

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.

Beschreibung Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit Popis zkušeností v rámci programu Cíl 3 / řízení přeshraničních projektů
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Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Projektový partner

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Severozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Karlovarský kraj

Adresse / Adresa Ulice 1, PSČ Karlovy Vary

Homepage / Internetové stránky Internetové stránky

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce Jan Novák, jan.novak@by-cz.eu, 123456789

Kontaktperson / Kontaktní osoba Jan Novák, jan.novak@by-cz.eu, 123456789

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Evropské seskupení pro územní spolupráci

Rechtsform / Právní forma Evropské seskupení pro územní spolupráci

Rechtsstatus / Typ prostředků öffentlich

Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Beschreibung der fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Popis odborných kompetencí a zkušeností

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.

Beschreibung der Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit. Popis zkušeností v rámci programu Cíl 3 / řízení přeshraničních projektů
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Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu
Name der Organisation / Název organizace Assoziierter Projektpartner

Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Oberfranken

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Bayreuth, Kreisfreie Stadt

Adresse / Adresa Straße 1, PLZ Bayreuth
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3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

3. Projektbeschreibung / Popis projektu

Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:
Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das
Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden? 
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der
grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit? 
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.

Beschreibung der grenzübergreifenden Herausforderung Popis přeshraniční výzvy

Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich
der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten? 
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder
bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden.
Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu
zahrnuty? 
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských
státech.

Beschreibung der Vorgehensweise und des Projektansatzes Popis plánovaného postupu a záměru projektu

Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und
-ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das
Programmgebiet? 
Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne
grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území? 
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce
nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a
Bavorskem budou projektem odstraněny?

Beschreibung der Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation Popis potřeby přeshraniční spolupráce
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium
spolupráce

Beschreibung Popis

Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) /
Společná příprava (nutno splnit vždy) X Beschreibung Popis

Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) /
Společná realizace (nutno splnit vždy) X Beschreibung Popis

Gemeinsames Personal / Společný personál X Beschreibung Popis

Gemeinsame Finanzierung / Společné
financování X Beschreibung Popis

Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí

Projektgesamtziel:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem
gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
specifickému cíli.

Beschreibung des Projektgesamtziels und Erläuterung, wie es zum Spezifischen Ziel
beiträgt Popis hlavního cílu projektu a vysvětlení, jak projekt přispívá ke specifickému cíli

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. /
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky
přispívají k indikátoru výsledku programu.

Beschreibung der Ergebnisse des Projekts und Beitrag zum Ergebnisindikator Popis výsledků projektu a jak projekt přispívá k indikátor výsledku programu

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den
tschechischen Grenzraum haben?

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Beschreibung der positiven Wirkungen für den bayerischen und tschechischen
Grenzraum Popis pozitivních dopadů pro bavorské a české příhraničí
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? 
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen
Grenzraum haben?

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
ukončení projektu a jak? 
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Beschreibung der Nachhaltigkeit der Projektergebnisse Popis udržitelnosti výsledků projektu

Unterziele:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max.
3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.

Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle.
Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.

Unterziel 1 Erläuterung Dílčí cíl 1 Stručný popis

Unterziel 2 Erläuterung Dílčí cíl 2 Stručný popis

Übergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische
Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den
angeführten Strategien beiträgt.

Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

Beschreibung des Beitrags des Projekts zu ausgewählten übergeordneten Strategien Popis přínosu projektu k vybraným nadřazeným strategiím

Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der
Donauraumstrategie beitragen wird.

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Strategie EU pro dunajský region.

Beschreibung des Beitrags zur Donauraumstrategie Popis přínosu ke Strategii EU pro dunajský region

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen,
EU oder andere)?

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Beschreibung der Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen Popis synergií s dalšími projekty nebo iniciativami
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3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.

Horizontales Prinzip / Horizontální
zásada

Beitrag / Přínos Beschreibung Popis

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutral / neutrální Beschreibung des Beitrags zur nachhaltigen
Entwicklung Popis přínosu k udržitelnému rozvoji

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutral / neutrální Beschreibung des Beitrags zur

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
Popis přínosu k rovným příležitostem a
zamezení diskriminace

Gleichstellung von Männern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutral / neutrální Beschreibung des Beitrags zur

Gleichstellung von Männern und Frauen Popis přínosu k rovnosti mezi muži a ženami
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4. Projektdurchführung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
P 01.2015 12.2015 17.220,00 €

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag
der einzelnen Projektpartner.

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
projektu.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets Souhrnný popis pracovního balíčku

Durchführung / Realizace

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A1 01.2016 12.2016 402.210,00 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchführung Realizace

Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Leadpartner

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Leadpartner
Projektový partner

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag
der einzelnen Projektpartner.

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
projektu.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets Souhrnný popis pracovního balíčku

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.

Nr. des Outputs / Č.
výstupu

Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

O.A1.1 Involvierte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do
dlouhodobých institucionálních kooperací

2,00

Beschreibung des
Outputs Beschreibung des Outputs Popis výstupu Popis výstupu
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Aktivitäten / Aktivity
Nr. der Aktivität / Č.
aktivity

Bezeichnung der
Aktivität / Název
aktivity

Beginn der Aktivität /
Začátek aktivity

Ende der Aktivität /
Konec aktivity

Voraussichtliche Kosten
/ Předpokládané
náklady na aktivitu

Ort der Aktivität / Místo
realizace aktivity
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivität fällt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1 Aktivität 1 / Aktivita 1 01.2016 12.2016 100.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

Beschreibung der Aktivität

Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.

Popis aktivity

Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2 Aktivität 2 / Aktivita 2 01.2016 12.2016 166.050,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

Beschreibung der Aktivität

Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.

Popis aktivity

Aktivität A1.3 / Aktivita A1.3 Aktivität 3 / Aktivita 3 01.2016 12.2016 134.160,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

Beschreibung der Aktivität

Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.

Popis aktivity
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante
Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové
skupiny relevantní pro projekt.

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser
Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou
skupinu mít.

Zielwert / Cílová hodnota: 
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der
Personen / Organisationseinheiten für jede
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu.

Bevölkerung / Obyvatelstvo Beschreibung der Zielgruppe Popis cílové skupiny 1,00

Behörden / Orgány veřejné správy Beschreibung der Zielgruppe Popis cílové skupiny 1,00

Blaulichtorganisationen / Záchranné a
bezpečnostní složky Beschreibung der Zielgruppe Popis cílové skupiny 1,00

Arbeitsmarktorganisationen / Organizace na
trhu práce Beschreibung der Zielgruppe Popis cílové skupiny 1,00

Euregios / Euroregiony Beschreibung der Zielgruppe Popis cílové skupiny 1,00

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / 
Č. období

Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

Beginn / 
Začátek

Ende / 
Konec

0 11 01.01.2015 31.12.2015

1 11 01.01.2016 31.12.2016
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Leadpartner

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: ja / ano 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00% 

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 39.400,00 €

Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 5.910,00 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 50.000,00 €

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 42.000,00 €

Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 90.000,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 15.000,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 2.000,00 €

Gesamt / Celkem 240.310,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 204.263,50 € 85,00 %

Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 36.046,50 €

Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 240.310,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 

Finanzierungsquelle / Zdroje
financování

Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh
financování

Gesamt / Celkem Status / Stav

Leadpartner privat Private Mittel / Soukromé zdroje 26.046,50 €

2. Finanzierungsgeber / 2. Poskytovatel
finančních prostředků öffentlich Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 10.000,00 €

Gesamt / Celkem 36.046,50 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Projektový partner

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: ja / ano 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00% 

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 28.800,00 €

Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 4.320,00 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 25.000,00 €

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 49.000,00 €

Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 10.000,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 60.000,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €

Gesamt / Celkem 177.120,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 150.552,00 € 85,00 %

Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 26.568,00 €

Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 177.120,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Projektový partner öffentlich Bundesmittel / Státní rozpočet 21.568,00 €

2. Poskytovatel finančních prostředků privat Private Mittel / Soukromé zdroje 5.000,00 €

Gesamt / Celkem 26.568,00 €
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5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém
kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern /
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

Bayreuth, Kreisfreie Stadt Karlovarský kraj

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder
nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie
bitte die betroffenen Gemeinden.

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
prosím dotyčné obce.

- Erläuterung, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise
abgedeckt werden und - Nennung der betroffenen Gemeinden

- Vysvětlení, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně a -
Vyjmenování dotyčných obcí

Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und
geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen
Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

Beschreibung der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets. Ein Teil der Aktivität A.A1.1
findet außerhalb des Programmgebiets statt (Kosten in Höhe von 5.000,- €). Diese Kosten
sind jedoch unter den Kosten für die Aktivität A.A1.1 erfasst und werden hier lediglich
gesondert ausgewiesen.

Popis aktivit mimo dotační území. Část aktivity A.A1.1 je realizována mimo dotační území
(náklady ve výši 5.000,- €). Tyto náklady jsou již uvedeny pod náklady na aktivitu A.A1.1 a
zde jsou uvedeny pouze separátně.

1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 5.000,00 €

2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se
propagačních činností a budování kapacit (indikativně) 100,00 €

3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)

4.900,00 €

4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 4.250,00 €

5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert
mit dem Fördersatz - falls unterschiedliche Fördersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000

4.165,00 €

6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

1,17 %
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5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady
na nákup pozemku

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé
výdaje projektu

Anteil der Grundstückkosten am Gesamtbudget /
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích

15.000,00 € 419.430,00 € 3,58 %

Erläuterungen
Erläuterung. Die Kosten für den Erwerb von Grundstücken
(Kosten in Höhe von 10.000,- €) werden hier lediglich
gesondert ausgewiesen. Sie müssen in den Aktivitäten
sowie im Kostenplan trotzdem erfasst werden.

Poznámky
Vysvětlení. Náklady na nákup pozemků (náklady ve výši
10.000,- €) jsou zde uvedeny pouze separátně. Náklady
musí být uvedeny jak v aktivitách, tak v rozpočtu projektu.

Anlagen / Přílohy
Nr. /
Č.

Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis

1 Partnerschaftsvereinbarung_BY-CZ_2014-2020.pdf

2 Subventionserheblichkeit_der_Angaben.pdf

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  

11.  
12.  

13.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

13.  

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung
festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehörde (StMWi) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.
Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, änderungen in den
gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur
Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefügt.
Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende
Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.
Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné
informace.
Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,
podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního
zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo Datum / Datum

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
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