Aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2015
Projekt „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“)
a Trnavského samosprávného kraje (dále jen „TTSK“) 2014+“ (SPA JMK a TTSK
2014+) byl zahájen v září 2012 s termínem ukončení 31.03.2015 (doba realizace 31 měsíců).
Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká Republika 2007-2013. Vedoucím partnerem projektu byl Jihomoravský
kraj, Trnavský samosprávný kraj byl Hlavní přeshraniční partner. Celkový rozpočet projektu
byl 188.056,00 €, z toho 159.847,60 € z ERDF.
Hlavním cílem projektu „SPA JMK a TTSK 2014+“ byla podpora procesu přípravy projektů
v území JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programové období
2014-2020 a tím umožnit včasné započetí realizace vybraných projektů a efektivní a cílené
čerpání prostředků z fondů EU.
Cílovými skupinami projektu byly zejména 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 v souvislosti se zpracováním dvou dokumentů „Analýza současné
a možnosti budoucí projektové spolupráce“ (dále jen „Analýza“) a „Společná strategie
projektových aktivit v Jihomoravském kraji a Trnavském samosprávném kraji 2014-2020“
(dále jen „Strategie“) a v návaznosti na aktuální strukturu Operačního programu přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2014 - 2020 identifikované projektové záměry v JMK a TTSK, které byly
rozpracovány dle schválených prioritních os a investičních priorit dle poslední dostupné verze
programu INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020.
Jedním z výstupů projektu bylo zřízení webových stránek projektu a interaktivní databáze
projektových záměrů, jejímž cílem je pomoci potenciálním partnerům z území obou krajů ke
spolupráci při přípravě projektů a hledání relevantních přeshraničních partnerů projektů. Pro
potenciální partnery a zainteresované subjekty z obou krajů, kteří uvažují o přeshraniční spolupráci
a připravují odpovídající projektový záměr nebo hledají partnera pro programové období 2014
– 2020 v rámci programu INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020, byl zpracován „Manuál pro
používání databáze“, kde jsou uvedeny postupy např. při vkládání nových projektových
záměrů.
V roce 2015 byla v rámci projektu zpracovaná informační brožura a banner, kde jsou uvedeny
informace o projektu, Prioritní osy a Investiční priority programu INTERREG V-A SR-ČR
2014-2020. V publikaci jsou k dispozici navíc informace o cílech, obsahu a aktivitách
projektu a stručná verze „Manuálu pro používání databáze“.
Dne 31.03.2015 se v sále Evropa v Masarykově muzeu v Hodoníně uskutečnila Závěrečná
konference projektu, kde byla prezentovaná poslední dostupná verze programu INTERREG
V-A SK-CZ 2014-2020 za strany MMR ČR jako Národního orgánu, informace o projektu
„SPA JMK a TTSK 2014+“ a jeho výstupech, a tzv. „Best Practice“ na základě již
realizovaných projektů v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 ze strany zástupců JMK, TTSK a
Povodí Moravy, s.p. Na konferenci byly on-line prezentovány webové stránky obou partnerů

a „Manuál pro používání databáze“ projektů. V odpoledních hodinách se uskutečnila exkurze
v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde byli účastníci konference seznámeni
s výstupy projektů realizovaných v rámci OPPS SR – ČR 2007-2013, aktuálním stavem
a budoucím rozvojem celého areálu. Konference se zúčastnilo 50 osob z JMK a TTSK
Kompletní znění „Analýzy“ a „Strategie“, informace o projektu „SPA JMK a TTSK 2014+“,
Interaktivní databáze projektových záměrů, „Manuál pro používání databáze“, informační
brožura a banner jsou k dispozici na webových stránkách projektu:

http://spa2014.kr-jihomoravsky.cz.

