Aktivity Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK)
2014+ v rámci projektu „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a
Trnavského samosprávného kraje 2014+
Projekt „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského
samosprávného kraje 2014+“ (SPA JMK a TTSK 2014+) byl zahájen v září 2012
s termínem ukončení 31.03.2015 (doba realizace 31 měsíců). Je realizován v rámci
Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká Republika 20072013. Vedoucím partnerem projektu je Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávný kraj je
hlavní přeshraniční partner. Celkový rozpočet projektu je 188.056,00 €, z toho 159.847,60 €
z ERDF.
Hlavním cílem projektu „SPA JMK a TTSK 2014+“ je podpora procesu přípravy projektů
v území JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro programové období 20142020. Mezi cílové skupiny projektu patří právnické a fyzické osoby, místní a regionální
samosprávy, neziskové organizace, odborné komory, svazy, asociace, sdružení právnických
osob, malí a střední podnikatelé.
V rámci projektu byly zpracovány dva dokumenty „Analýza současné a možnosti budoucí
projektové spolupráce“ a „Společná strategie projektových aktivit v Jihomoravském
kraji a Trnavském samosprávném kraji 2014-2020“, jejichž cílem bylo v návaznosti na
aktuální strukturu Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014 - 2020
rozpracovat dle schválených prioritních os a investičních priorit projektové záměry
identifikované v rámci projektu „SPA JMK a TTSK 2014+“ v Jihomoravském kraji, včetně
finančního plánu do roku 2020, a tím umožnit včasné započetí realizace vybraných projektů
a efektivní čerpání prostředků z fondů EU.
V rámci projektu byla zpracována webové stránka a byla zřízena interaktivní databáze
projektových záměrů a partnerů z JMK a TTSK, jejímž cílem je pomoci potenciálním
partnerům z obou krajů ke spolupráci při přípravě projektů a hledání relevantních partnerů.
Dne 27. srpna 2014 se v Hodoníně v sále Evropa uskutečnil seminář pro potenciální žadatele,
kterého se zúčastnilo 45 zástupců subjektů, které spolupracovaly při vyplňování dotazníků
v rámci zpracování uvedených dokumentů. Na semináři byly představeny výstupy projektu a
nové programové období 2014-2020.
Výstupy projektu včetně kompletního znění obou dokumentů a dalších informací
souvisejících s novým Operačním programem přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014 - 2020
jsou k dispozici na webových stránkách projektu:
http://spa2014.kr-jihomoravsky.cz.
Projekt „SPA JMK a TTSK 2014+“ je otevřen všem potenciálním partnerům
a zainteresovaným subjektům z obou krajů, kteří uvažují o přeshraniční spolupráci a připravují
odpovídající projektový záměr nebo hledají partnera, pro programové období 2014 - 2020.
Další informace je možné získat na: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz nebo tel. č.:
541 651 347.

