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Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se Vám do rukou brožura obsahující popis už třetí generace 
malých projektů česko-rakouské přeshraniční spolupráce na území 
jižní moravy. Od roku 1997 si vyzkoušely obce i neziskové organizace 
z našeho regionu fungování projektů, které byly možná malé 
svým finančním objemem, ale obrovské svým dopadem. považuji 
projekty typu people-to-people za základ přeshraniční spolupráce, 
ať už se realizovaly pod hlavičkou cBc phare, Dispozičního fondu 
nebo nyní Fondu malých projektů. Filozofií přeshraniční spolupráce 
vždy bylo odstraňování bariér v oblasti, kde se stýkalo území dvou 
států. Česko-rakouská hranice byla pro obyvatele téměř neprostupná 
více než 40 let. Asi největší bariéra vyrostla v myslích lidí a právě tady 
se pomocí tzv. malých projektů podařilo udělat obrovský krok vpřed. 
Dnes máme desítky a možná stovky obcí a institucí, které mají přátelské 
kontakty se subjekty na rakouské straně, spousta dětí si zlepšila 
němčinu při setkáních se svými vrstevníky z Weinviertelu, odehrálo 
se mnoho sportovních utkání, prezentovaly se desítky umělců 
a kulturních těles, vydalo se nesčetně turistických propagačních 
materiálů a ve výčtu aktivit bych mohl pokračovat dále. 

rád bych poukázal i na to, že přes malé přeshraniční projekty se na naše 
území dostávala reálná, nevirtuální evropská unie. Žadatelé se museli 
učit projektovému plánování, potřebovali si ujasnit financování 
činností, zamýšlet se nad udržitelností projektu a vycházet si vzájemně 
vstříc se svým přeshraničním partnerem. mnohé úspěšné příjemce 
neodrazuje ani administrativní zátěž a nelehké vyúčtování projektů. 
Všem, kteří se do programů přeshraniční spolupráce zapojili, děkuji, 
že přispěli k „lámání“ bariér v jihomoravsko-dolnorakouském příhraničí. 

klobouk smekám i před všemi svými kolegyněmi i kolegy, kteří 
odborně administrovali jednotlivé projekty, vedli žadatele přes úskalí 
monitorovacích zpráv, vyúčtování činností a zdůvodňování změn 
v projektech. A nám všem přeji, aby malé projekty byly nadále skvělým 
zdrojem nápadů na aktivity ve prospěch obyvatel z jihomoravského 
kraje i Weinviertelu.

V Brně, únor 2010

jUDr. Vladimír Gašpar
ředitel sekretariátu Fmp 
v jihomoravském kraji



úvodní Slovo

Vážení přátelé,

jsem rád, že na začátku nového plánovacího období 
2007 – 2013 bylo Sdružení obcí a měst jižní moravy 
(SOm jm) pověřeno funkcí správce zastřešujícího 
projektu „Fond malých projektů (Fmp)“. V rámci 
Fmp mohou být podpořeny projekty zaměřené 
na děti a mládež, rovné příležitosti, životní prostředí, 
cestovní ruch, lidské zdroje nebo hospodářský rozvoj. 
Všechny projekty by měly přinést užitek po obou 
stranách hranice a důležitá je také spolupráce 
přeshraničních partnerů. cením si, že se opět 
vrátila možnost předložit kromě neinvestičních 
projektů people-to-people také malé infrastrukturní 
projekty. mnozí žadatelé vědí, jak přetvořit 
svůj záměr v ucelený projekt a mají jasno s kým 
chtějí přeshraniční aktivity realizovat. Některé 
hezké projekty jsou na následujících stránkách 
prezentovány. tato publikace může být inspirací 
pro ty, kteří se na krásnou, ale nelehkou cestu 
přeshraniční spolupráce chtějí vydat. Ať jim uvedené 
příklady poslouží jako návod a dodají odvahu 
na uskutečnění dobrých nápadů.

Břeclav, únor 2010

mgr. miroslav Ondruš
člen Správní rady SOm jm, 
předseda české části  
regionálního monitorovacího výboru  
pro Fond malých projektů
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fond malých projEktů

Fond malých projektů (Fmp) je nástrojem pro podporu menších projektů s přeshraničním dopadem.  
Spolupráce na česko-rakouské hranici byla úspěšně podporována již v programovém období 2004–2006  
Dispozičním fondem a v letech 1996–2003 Fondem malých projektů později přejmenovaným 
na Společný fond malých projektů. V programovém období 2007–2013 je pokračovatelem podpory 
právě Fond malých projektů.

Začlenění Fmp do systému naplňování politik evropské unie znázorňuje následující schéma.

03

fondy Evropské unie

operační programy

tématické operační programy

Strukturální fondy

regionální operační programy

fond soudržnosti

operační programy praha

Evropská územní spolupráce

Evropský fond  
pro regionální rozvoj 
(Erdf)

Evropský sociální fond

cíl Evropská územní spolupráce  
rakousko-česká republika 
2007–2013

FMP
fond malých projektů

evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti

FMP je kompaktní součástí programu „cíl evropská územní spolupráce 
rakousko – Česká republika 2007–2013“ (eÚS At – cZ). Zaměření projektů 
tedy musí být v souladu s prioritami a opatřeními tohoto operačního programu.  
projekty Fmp jsou však menšího rozsahu a celá admnistrativa je pouze 
na straně žadatele (neplatí pro ně tzv. Lead – partner princip). také projektová 
dokumentace je jednodušší než u velkých projektů eÚS At–cZ. 
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podporované území
podporované území, tj. území, kde mohou být projekty realizovány, vychází z podmínek programu eÚS At – cZ 
a zahrnuje následující regiony NUtS III:

•	 Česká strana: jihočeský kraj, jihomoravský kraj a kraj vysočina

•	 Rakouská strana: waldviertel, weinviertel, wiener umland nordteil, mühlviertel, město vídeň*, 

mostviertel-Eisenwurzen, St. pölten, linz-wels, innviertel, a Steyr-kirchdorf.

*  V případě, že si žadatel Fmp z jihomoravského kraje vybere partnera se sídlem ve Vídni nebo v Horním rakousku, projekt musí mít prokazatelný 

dopad na podporované území Dolního rakouska.

Česko-rakouská příhraniční oblast je pro účely implementace Fmp územně rozdělena na 3 samostatné 
regiony s tím, že pro každý z těchto regionů je ustaven příslušný Správce a Administrátor (Sekretariát Fmp) 
na každé straně hranice. jedná se o následující regiony:

 

 

podporované území programu  

cíl Evropská územní spolupráce 

rakousko – česká republika 2007–2013 

 

 
území dopadu fondu malých projektů 

jižní morava – dolní rakousko  
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•	 jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 

(zahrnuje regiony nutS iii jihočeský kraj, mühlviertel, 

waldviertel, mostviertel-Eisenwurzen, innviertel,  

linz-wels, Steyr kirchdorf)

•	 jižní Morava – Dolní Rakousko 

(zahrnuje regiony nutS iii jihomoravský kraj, 

weinviertel, wiener umland nordteil, St. pölten)

•	 vysočina – Dolní Rakousko 

(zahrnuje regiony nutS iii kraj vysočina, waldviertel, 

mostviertel-eisenwurzen)

kdo může o dotaci žádat
Vhodným žadatelem je organizace s právní 
subjektivitou (nikoli fyzická osoba), která má sídlo 
na území jihomoravského kraje. Obecně jsou 
vhodnými žadateli:
•	 veřejnoprávní instituce

•	 organizace ovládané veřejnoprávní institucí

•	 neziskové organizace

partneři projektu
Žadatel musí mít partnera v rakousku v rámci 
podporovaného území.
partnerská organizace musí být také veřejného 
nebo neziskového charakteru.
Žadatel a rakouský partner musí na projektu 
spolupracovat minimálně dvěma z následujících způsobů: 
•	 Společná příprava

•	 Společná realizace

•	 Společné financování

•	 Společný personál (projektový tým)

přeshraniční dopad
při schvalování projektů je kladen důraz na skutečné 
přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí 
a institucí v průběhu přípravy a následné realizace 
aktivit. projekty musí prokázat přímý dopad na území 
jihomoravského kraje a Dolního rakouska. 

kolik můžete získat
Fond malých projektů v jihomoravském kraji 
disponuje v období 2007–2013 částkou 3 100 000 eur.

Výše podpory činí max. 85% z celkových způsobilých 
nákladů projektu.
•	 minimální výše dotace: 2 000 Eur.

•	 maximální výše dotace: 20 000 Eur.

•	 celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 Eur. 

jaké aktivity lze podpořit
Aktivity podporované z Fondu malých projektů 
se dělí na dva typy: neinvestiční projekty a malé 
infrastrukturní projekty. Závazné je, aby projekty 
svým obsahem spadaly pod jednotlivé oblasti podpory 
vymezené v programovém dokumentu programu 
„cíl evropská územní spolupráce rakousko – Česká 
republika 2007–2013“ a jeho dodatku. Zaměření 
projektů může být např. následující:

malé neinvestiční projekty typu  
„people-to-people“ 
•	 vzdělávací projekty

•	 sportovní akce

•	 setkání a kulturní výměny

•	 přenos know how

•	 výstavy a propagační akce

•	 zvyšování ekologického povědomí

•	 podpora cestovního ruchu

•	 spolupráce institucí

malé infrastrukturní projekty
•	 značení a vybavení turistických stezek

•	 informační systémy

•	 výsadba lesních porostů

•	 obnova malých památníků v blízkosti hranice

•	 ochrana živočišných a rostlinných druhů
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tento projekt se sympatickým názvem byl zaměřen na spolupráci 
ZŠ a mŠ Starý petřín s rakouskou ZŠ v Langau. pro dvacet dětí 
z každé školy byl připraven pestrý program během celého školního 
roku 2008/2009. Žáci se setkávali dvakrát měsíčně. po vzájemném 
seznámení se děti začaly učit základní slovíčka v cizím jazyce. 
Žáci se umí představit, pojmenovat členy rodiny, domácí zvířata, 
barvy, některé ovoce a potraviny. V prosinci děti poznávaly 
tradiční vánoční zvyky svých zahraničních kamarádů. různorodost 
programu dávala možnost vyniknout každému. Někdo si užil 
výtvarné a rukodělné činnosti, další se předvedli v pěvecké 
soutěži a nechyběla ani sportovní olympiáda a maškarní karneval. 
Žáci také společně navštívili vzdělávací centrum Národního parku 
podyjí v Čížově. V červnu proběhlo slavnostní ukončení prvního 
roku projektu. Děti se rozutekly na prázdniny, ale přátelství 
a kontakty, které během celého roku za hranicemi navázaly, 
jim jistě vydrží i nadále.

Spolužák, kamarád, přítEl

žadatEl  zŠ a mŠ, Starý petřín, okres znojmo, příspěvková organizace

partnEr  volksschule langau

doba rEalizacE  15. 8. 2008 – 31. 8. 2009

cElkové náklady projEktu  4 484 Eur

SchválEná dotacE 3 811 Eur
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“mighty Imagination promlouvá beze slov“ je netradičním 
projektem kulturního charakteru. Občanské sdružení mighty Shake 
Zastávka ve spolupráci s rakouským partnerem z Hornu vytvořilo 
tanečně-divadelní projekt určený především pro mladé, který jim 
měl přiblížit tanec jako zajímavou možnost trávení volného času. 
před hlavním tanečním vystoupením proběhlo v Brně týdenní 
soustředění. Samotného velkolepého představení, které se taktéž 
konalo v Brně, se kromě 54 účinkujících zúčastnilo téměř 800 
diváků – žáků z jihomoravského kraje a Hornu. V rámci projektu 
proběhlo několik dalších akcí, například byly společně přichystány 
modelové výukové kurzy, které proběhly ve vybraných školách 
v obou regionech. Všechny školy zapojené do projektu následně 
obdržely multijazyčné DVD s ukázkami výuky. projekt přiblížil 
možnou cestu, jak atraktivní formou netradičního sportovního 
vyžití motivovat mladé k aktivnímu využívání volného času a tím je 
chránit před sociálně patologickými jevy.

mighty imagination promlouvá 
bEzE Slov

žadatEl  mighty Shake zastávka o.s.

partnEr Sportunion niederösterreich, Sektion jazztanz horn

doba rEalizacE  30. 7. 2008 – 31. 5. 2009

cElkové náklady projEktu  24 085 Eur

SchválEná dotacE 20 000 Eur
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město Břeclav každý rok pořádá Svatováclavské slavnosti. 
V roce 2008 byla tato akce díky podpoře z Fmp obohacena 
o Dětský mezinárodní festival. Vystoupilo zde 470 dětí 
ze sedmnácti folklórních souborů převážně z jihomoravského kraje 
a z rakouského Weinviertelu, ale také ze Slovenska. Během šesti 
festivalových dnů bylo k vidění mnoho soutěžních vystoupení. 
Vítězové byli vyhlášeni v kategoriích sólový zpěv, sólový tanec 
a párový tanec. Vystoupení se konala na různých místech Břeclavi, 
ale i v okolí a děti tak dostaly jedinečnou možnost předvést 
tradice a zvyky svého regionu široké veřejnosti. po vystoupeních 
byl pro účastníky připraven společný program jako např. návštěva 
akvária v Lednici, zámečku na pohansku nebo vojenského opevnění. 
tyto doplňkové aktivity byly výbornou příležitostí ke vzájemnému 
poznání a navázání mezinárodních přátelství. Festival vyvrcholil 
Galakoncertem pod zámkem v Břeclavi, kde vystoupily všechny 
festivalové soubory, které se také na závěr zúčastnily tradičního 
krojového hodového průvodu. Úspěch celého projektu dokazuje 
velký zájem diváků, kterých na festival zavítalo několik tisíc.

dětSký mEzinárodní fEStival 
břEclav 2008

žadatEl  město břeclav

partnEr  regionalentwicklungsverein weinviertler dreiländereck

doba rEalizacE  23. 9. 2008 – 31. 5. 2009

cElkové náklady projEktu  13 499 Eur

SchválEná dotacE 11 474,15 Eur
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tento projekt přispěl k upevnění již předešlé nepravidelné 
spolupráce dvou divadelních spolků. DS bří mrštíků Boleradice 
a DS Vlastenecká omladina jsou v kontaktu již od roku 2001. 
Společný projekt však dal vzájemným vztahům pevná pravidla 
a stal se základem pro pravidelnou spolupráci. V rámci projektu 
proběhla dvě divadelní představení a dva odborné semináře. 
Akci zahájil seminář v Boleradicích, na kterém byly diskutovány 
možnosti rozšíření oboustranné spolupráce. Následovalo divadelní 
představení „past na myši“ v podání rakouského divadelního 
spolku. V hledišti nezbylo jediné volné místo a ohlasy byly velmi 
pozitivní. Čeští divadelníci na oplátku předvedli své umění ve Vídni 
hrou „Noc pastýřů“. projekt ukončil odborný seminář určený 
pro vedoucí činovníky spolků, kde se pod vedením čtyř odborných 
lektorů diskutovalo například vícegenerační divadlo nebo nové 
směry v amatérském divadle. partneři společného projektu se 
na závěr také dohodli na pořádání každoročního recipročního 
vystoupení v sídle partnera (tedy v Boleradicích a ve Vídni). 

vícEgEnErační amatérSké divadlo 
v rakouSku a na jižní moravě

žadatEl  divadelní spolek bratří mrštíků boleradice

partnEr divadelní spolek vlastenecká omladina

doba rEalizacE  1. 10. 2008 – 30. 4. 2009

cElkové náklady projEktu  5 248 Eur

SchválEná dotacE 3 512,2 Eur
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městys Šatov je vinařskou oblastí atraktivní pro turisty. 
Návštěvníky během roku láká mnoho různých společensko – 
kulturních akcí. projekt „Bavíme se společně“, uskutečněný 
v partnerství s rakouskou obcí retzbach vzdálenou pouhých 6 km, 
obohatil nabídku akcí o novou oblast. cílem projektu byl především 
rozvoj kultury a cestovního ruchu v příhraničí. V květnu 2009 obce 
společně uspořádaly dětský den plný soutěží zakončený opékáním 
špekáčků. O letních prázdninách se do širokého okolí rozezněly 
rockové melodie. rockFestu se účastnily kapely z obou partnerských 
obcí. Na ty, kdo si raději než rock poslechnou lidové písně, 
zase čekalo tradiční krojované posvícení. Další ukázkou folklorního 
umění, nejen českého ale i rakouského, byl junior cimbál fest 
pořádaný na podzim. Úspěšný projekt plný kulturních zážitků byl 
zakončen slavnostním rozsvícením vánočního stromu v Šatově, 
u kterého vystoupily děti z obou obcí s krátkým programem.

bavímE SE SpolEčně

žadatEl  městys Šatov

partnEr  obec retzbach

doba rEalizacE  30. 5. 2009 – 4. 12. 2009

cElkové náklady projEktu  11 295 Eur

SchválEná dotacE 9 600,75 Eur

 



17

Název “Hry bez hranic“ asi každému asociuje populární televizní 
soutěž z devadesátých let, ve které mezi sebou bojovaly evropské 
země v různorodých sportovních disciplínách. S nápadem přišel 
tehdejší francouzský prezident, který v takovéto zábavě viděl 
možnost sbližování evropy. Hry bez hranic, které proběhly v Brně 
pod záštitou Sportovního klubu meteor, se od těch původních dosti 
odlišovaly, nicméně také poskytly zábavu ve formě netradičních 
sportovních disciplín. České a rakouské týmy si vyzkoušely 
například jízdu na tříkolkách, fotbal ve vodě nebo si zvedly hladinu 
adrenalinu v lanovém centru. Nechyběly ani disciplíny motivované 
jihomoravskými a rakouskými tradicemi a pověstmi. Soutěžící 
zápolili například ve vinobraní, dobývali Špilberk, poráželi draka 
nebo sjížděli slalom nasucho. Dva dny plné smíchu a sportovního 
vyžití se velmi vydařily a účastníci se už těší na další ročníky, 
které pro ně organizátoři pilně připravují.

hry bEz hranic

žadatEl  Sportovní klub meteor brno o.s.

partnEr bundesgymnasium und bundesrealgymnasium laa/thaya

doba rEalizacE  10. 12. 2008 – 10. 5. 2009

cElkové náklady projEktu  18 319 Eur

SchválEná dotacE 15 571,15 Eur
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Česká republika si dala za cíl do roku 2010 získat 6 % 
primárních energetických zdrojů z obnovitelných zdrojů 
energie (OZe). Velký potenciál pro využívání OZe představuje 
komunální sféra, jako např. školy, úřady, veřejná koupaliště apod. 
Zapojení těchto institucí do využívání obnovitelných zdrojů je 
však zatím minimální. Důvodem je přitom často pouze neznalost 
problematiky. tuto skutečnost se snaží změnit projekt města 
mikulova ve spolupráci s rakouským městem Laa an der thaya. 
rakousko je země známá úspěšným využíváním OZe a město 
Laa není výjimkou. O své bohaté zkušenosti se zástupci města 
rozhodli podělit s regionem mikulovsko. město Laa se podílelo 
na vypracování studie, která kvalifikuje a kvantifikuje potenciál 
OZe. jinými slovy popisuje, jak by se daly využít zdroje 
ze zemědělské produkce, lesního hospodářství či biomasa 
pro výrobu tepelné energie. Zástupci samospráv z mikroregionu 
mikulovsko se také zúčastnili exkurze, kde si prohlédli využití 
OZe ve veřejné sféře v praxi. V závěru projektu byly výsledky 
představeny na semináři určeném potenciálním výrobcům 
a spotřebitelům OZe z obou partnerských regionů.

potEnciál využití ozE  
v čESko-rakouSkém příhraničí, 
možnoSti, zdrojE a využití ozE 
v mikrorEgionu mikulovSko

žadatEl  město mikulov

partnEr  město laa an der thaya

doba rEalizacE  1. 1. 2009 – 31. 3. 2010

cElkové náklady projEktu  23 887,07 Eur

SchválEná dotacE 20 000 Eur
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Ždánický histopedál, jak už název napovídá, je projektem 
se sportovním zaměřením. celá akce se odehrála během 
jediného dne, zato pěkně nabitého. Vše vypuklo dětskou 
jízdou zručnosti, po které následovalo představení rakouských 
partnerů z Herrnbaumgartenu, hostů a známých osobností 
z oblasti cyklistiky. Divácky atraktivní byla také soutěžní jízda 
na historických kolech v dobových kostýmech. jak mezi závodníky, 
tak v porotě byli zástupci české i rakouské obce. po ukončení 
dopoledního programu odstartovala společná jízda všech cyklistů 
na nejrůznějších kolech do okolních obcí. po návratu zpět do Ždánic 
si zájemci mohli prohlédnout Síň sportu v zámecké vile a Vrbasovo 
muzeum. celá akce byla zakončena setkáním všech účastníků 
v zámeckém parku s posezením, hudbou, tancem a doprovodným 
programem. projekt byl nejen velmi atraktivní pro návštěvníky, 
ale stal se cenným přínosem pro samotné partnery, kteří se dohodli 
na spolupráci při pořádání dalších ročníků Ždánického histopedálu, 
ale i jiných projektů, zejména v oblasti vinařství.

ždánický hiStopEdál

žadatEl  město ždánice

partnEr jugendkapelle dorfmusik ottenthal

doba rEalizacE  1. 7. 2009 – 31. 8. 2009

cElkové náklady projEktu  11 202 Eur

SchválEná dotacE 8 961,6 Eur
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Žadatelem projektu Lucky Voltiž je zkušený tým organizátorů 
závodů ve všech disciplínách jezdeckého sportu. tjj LUcky Drásov 
je úspěšným pořadatelem mezinárodních soutěží. Vrcholným 
organizátorským úspěchem bylo mistrovství světa v roce 2008, 
které se vydařilo ve všech směrech. klub se neustále snaží držet 
krok s evropskou a světovou špičkou ve voltižním sportu. k tomu 
pomohl také Fond malých projektů, díky kterému bylo uspořádáno 
celkem 5 seminářů spojených se společnými tréninky rakouských 
a českých cvičenců voltiže. Všechny semináře a tréninky byly vedeny 
zkušenými cvičiteli, trenéry a mezinárodními rozhodčími. tři setkání 
proběhla v Drásově a dvě za hranicemi. Seminář v rakousku 
se uskutečnil v době konání mezinárodních voltižních závodů. 
Účastníci tak mohli zblízka poznat, jak se akce připravuje a pořádá. 
Výsledkem projektu jsou jedinečné zkušenosti ze speciálního 
výcviku pro celkem 24 cvičenců (12 českých a 12 rakouských), 
ale také navázání nových osobních kontaktů a sportovních 
přátelství mezi účastníky s výhledem na další společné akce. 

lucky voltiž

žadatEl  tjj lucky drásov, o.s.

partnEr  wiener reitclub 

doba rEalizacE  1. 11. 2008 – 30. 11. 2009

cElkové náklady projEktu  24 239 Eur

SchválEná dotacE 20 000 Eur
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tento projekt patří do kategorie malých infrastrukturních projektů. 
jeho cílem bylo zvýšit povědomí o poselství rodáka z tasovic 
a patrona Vídně svatého klementa. postava tohoto světce, od jehož 
svatořečení uplynulo v roce 2009 přesně 100 let, motivovala 
ke spolupráci moravskou obec s redemptoristy z Vídně. V rámci 
projektu byla vybudována naučná Svatoklementská stezka a byla 
vytvořena a instalována socha světce z doby, kdy se ve Znojmě 
učil pekařem. V rámci projektu byly také vytvořeny dvě identické 
výstavy o životě a díle sv. klementa – jedna je umístěna v kostele 
sv. klementa v tasovicích a druhá je putovní. celý počin byl 
ze strany obou partnerů hojně propagován – byly vytištěny plakáty 
a prospekty, informace se také objevily v katolickém týdeníku, 
na internetu a zazněly na Čt1 a v rádiu proglas. projekt umožnil 
vytvoření klasického poutního místa, které obohacuje nejen 
farníky a poutníky, ale je lákavou destinací i pro širší veřejnost, 
místní občany a návštěvníky z ciziny.

Svatý klEmEnt maria hofbauEr – 
100 lEt od SvatořEčEní

žadatEl  obec hodonice

partnEr redemptoristé vídeň

doba rEalizacE  10. 2. 2009 – 31. 7. 2009

cElkové náklady projEktu  23 148 Eur

SchválEná dotacE 19 675,8 Eur
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projekt Gastronomické zvyklosti partnerských regionů navazuje 
na předešlou spolupráci SŠ potravinářské a služeb v Brně se 
soukromou školou WIFI-tours se sídlem v St. pöltenu. Školy již 
mají za sebou výměnné stáže a společnou účast na soutěžích. 
projekt se zaměřil na regionální speciality a odlišnosti v přípravě 
a servisu pokrmů. Na podzim školního roku 2009/2010 se žáci 
zúčastnili odborných dvoutýdenních stáží v partnerských 
organizacích. Čeští studenti se v rakousku zaměřili především 
na vlastní přípravu pokrmů, techniku obsluhy, specifika regionu 
a samozřejmě také na zdokonalování se v německém jazyce. 
pro rakouské žáky byly přichystány například ukázky přípravy 
kávy nebo práce someliérů a barmanů. přínos projektu je 
pro žáky nejen v nabytých vědomostech a zkušenostech, ale také 
v možnosti vyzkoušet si svoji schopnost přizpůsobit se jinému 
prostředí a jazyku. V neposlední řadě studenti získali cenné 
kontakty, které jim poskytují možnost zajištění brigád i stálého 
zaměstnání v regionu.

gaStronomické zvykloSti 
partnErSkých rEgionů

žadatEl  SŠ potravinářská a služeb brno

partnEr  wifi-tours, turistická škola při hospodářské komoře St. pölten

doba rEalizacE  1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

cElkové náklady projEktu  13 304 Eur

SchválEná dotacE 11 308 Eur
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projekt navazuje na úspěšné více než desetileté partnerství 
měst Znojmo a retz. V souvislosti s rozšířením eU a přistoupením 
k Schengenské dohodě byly definovány nové formy spolupráce. 
Obsahem projektu twin city retz – Znojmo byla podpora cestovního 
ruchu přeshraničního regionu, zejména maximální zpřístupnění 
konkrétních kulturních aktivit zahraničního partnera veřejnosti. 
jedním z důležitých kroků k naplnění cílů byla především podpora 
informovanosti občanů o aktuálním dění. mezi aktivity projektu 
patřilo zpravodajství ze života partnerského města, propagace 
kulturních akcí, tisk dvojjazyčných brožurek o Znojmě a retzu 
apod. Na významné slavnosti města jako je vinobraní, advent 
či hudební festival byla zajištěna bezplatná kyvadlová doprava. 
podporou partnerství obou měst byla také výměnná vystoupení 
dětí na zmiňovaných akcích. Ačkoliv spolupráce mezi městy retz 
a Znojmo funguje již mnoho let, projekt motivoval především 
obyvatele a turisty k výletům za hranice při příležitosti různých 
slavností i mimo ně.

twin city rEtz – znojmo

žadatEl  město znojmo

partnEr město retz

doba rEalizacE  1. 7. 2009 – 31. 12. 2010

cElkové náklady projEktu  18 604 Eur

SchválEná dotacE 15 813,4 Eur
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Bez elektrického proudu si náš život už sotva dokážeme představit. 
I současné umění je na této energii závislé, proto přišlo brněnské 
Občanské sdružení Fléda a rakouský partner kulturinitiative 
BAHÖÖ s originálním nápadem uspořádat hudební festival 
Analog. Hlavní třídenní akce se konala v budově bývalého statku 
Steinberghaus v rakouském Zistersdorfu. Umělci především 
z rakouska a jižní moravy měli možnost připravit si svá vystoupení 
bez přístupu ke klasickým zásuvkám elektrického vedení, s použitím 
principů maximální ohleduplnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. 
Během festivalu tak byla využita např. energie solární a větrná, 
do výroby elektřiny se mohli aktivně zapojit i diváci šlapáním 
na šesti speciálních jízdních kolech. Na festivalu vystoupili nejprve 
umělci, kteří ke své produkci elektrický proud takřka nepotřebují – 
používají smyčcové a dechové nástroje, vlastní hlasy i tanec. 
Druhý a třetí den byl věnován umělcům, kteří se běžně bez 
elektřiny neobejdou. Z pódia tak zazněl např. analogový hip hop. 
Festival byl ojedinělým zážitkem pro diváky i umělce a nepochybně 
také přispěl ke vzájemné spolupráci organizací i mladých lidí 
po obou stranách hranice.

muzika  
(analog) muSik

žadatEl občanské sdružení fléda 

partnEr  kulturinitiative bahÖÖ

doba rEalizacE  1. 6. 2009 – 31. 12. 2009

cElkové náklady projEktu  20 244 Eur

SchválEná dotacE 17 006,80 Eur
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„Děti bez hranic“ je příkladem menšího projektu, který ale přináší 
velké vzpomínky. Obce Dobšice a Seefeld – kadolz, které 
jsou dlouhodobými partnery, se dohodly na uspořádání 
jednodenního setkání na oslavu dne dětí. projekt byl zaměřen 
převážně na děti ve věku 7–15 let z partnerských obcí 
a předpokládala se samozřejmě i účast rodičů. Dopolední část 
programu měla sportovní charakter. Sestávala se z turnajů 
ve fotbalu, volejbalu, přehazované a atletických disciplínách. 
Na vítěze čekaly medaile a různé upomínkové předměty. 
po společném obědě následovala vyjížďka turistickým vláčkem 
po pamětihodnostech Znojma a okolí. tím však den zdaleka 
nekončil. po návratu byl pro děti připraven další zábavní program. 
V rámci různorodých soutěží a her si vyzkoušely například jízdu 
na bezmotorových samohybech nebo shlédly ukázky výcviku 
dravých ptáků. Doprovodný program doplňovalo divadelní 
představení, pěvecká a taneční vystoupení, prezentace hasičské 
techniky a mnoho dalšího.

děti bEz hranic

žadatEl  obec dobšice

partnEr obec Seefeld-kadolz

doba rEalizacE  13. 5. 2009 – 20. 6. 2009

cElkové náklady projEktu  3 170 Eur

SchválEná dotacE 2 694,5 Eur
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cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi dvěma základními 
školami. Během školního roku byly zorganizovány celkem 
tři společné akce. první z nich proběhla na rakouské škole. 
Děti čekala výtvarná činnost s metaforickou tématikou. 
jejich úkolem bylo vytvořit na hrnčířském kruhu kmen pro Strom 
přátelství. Nebylo jednoduché zhotovit pevný základ, ostatně 
tak je tomu i v reálném životě. Následovala hodina českého 
jazyka, kde žáci rakouské školy předvedli taneček s doprovodným 
zpěvem a přesvědčili všechny, že již mají první lekce češtiny 
za sebou. Další společné setkání žáků proběhlo v Lednici. 
Děti navštívily zámek, kde pro ně byl připraven výklad jak v českém, 
tak v německém jazyce. kromě kulturní památky poznaly děti 
také krásy okolní přírody při společném pěším výletu. poslední 
akce se uskutečnila přímo v základní škole v Božicích a probíhala 
ve sportovním duchu. Žáci změřili své síly při utkáních ve fotbale, 
vybíjené, házené a florbalu. Během přestávky mezi zápasy proběhla 
beseda s dětmi o sportovních aktivitách škol a plánu spolupráce 
do budoucna.

rozvíjímE tvořivoSt a poznání dětí 
1. Stupně zŠ

žadatEl  základní a mateřská škola, božice, příspěvková organizace

partnEr  volksschule Stronsdorf

doba rEalizacE  25. 3. 2009 – 25. 7. 2009

cElkové náklady projEktu  5 115 Eur

SchválEná dotacE 4 347 Eur
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Zajímavým příkladem kulturní výměny je projekt Výtvarné 
sympózium Břeclav 2009. Iniciátorem akce se stalo městské muzeum 
a galerie Břeclav, které připravilo na jeden týden příjemné pracovní 
zázemí pro deset renomovaných výtvarníků z České republiky 
a rakouska. jejich úkolem bylo ztvárnit krajinu a přírodu v širším 
okolí města Břeclav. Všichni výtvarníci se zúčastnili motivační 
prohlídky Lednicko-valtického areálu, kde čerpali náměty pro svou 
práci. Někteří z nich následně tvořili svá plátna přímo v terénu, 
jiní využili prostředí břeclavského zámku. Smyslem projektu 
bylo prohloubení kulturní spolupráce mezi výtvarníky z Čr 
a rakouska a navázání nových kontaktů a profesních vztahů. 
Umělci navíc prostřednictvím výtvarných prací prezentovali krásy 
Lednicko-valtického areálu. celkem bylo vytvořeno 25 jedinečných 
obrazů – olejomalby, akryly, kresby tuší i uhlem. Všechna vzniklá 
díla byla vystavena v Břeclavi a na zámečku ve Wilfersdorfu, 
kde je mohli návštěvníci zdarma shlédnout. Veškeré výtvory také 
prezentoval vydaný dvojjazyčný katalog.

výtvarné Sympózium břEclav 2009

žadatEl  městské muzeum a galerie břeclav

partnEr kulturvernetzung niederösterreich, büro weinviertel

doba rEalizacE  1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

cElkové náklady projEktu  9 372 Eur

SchválEná dotacE 7 966,2 Eur
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Fond malých projektů může být využit také na výměnu zkušeností 
a přenos know-how. pěkným příkladem takového projektu 
je mezinárodní konference zaměřená na nemotorovou dopravu. 
příhraniční oblast jihomoravského kraje a Dolního rakouska 
je protkána velkým množstvím nově vybudovaných cyklostezek 
a zázemí pro cyklisty. V souvislosti s velkým rozmachem 
cykloturistiky byla uspořádána mezinárodní konference v mikulově. 
Na setkání přednášelo celkem 24 expertů z jihomoravského 
kraje a Dolního rakouska. pozvání přijala i zástupkyně evropské 
komise, která prezentovala budoucí přístup evropské unie 
k přeshraniční spolupráci. mezi posluchači nechyběli zástupci 
obcí, mikroregionů, turistických informačních center, neziskových 
organizací, i podnikatelského sektoru zaměřeného na danou oblast. 
projednával se možný rozvoj cykloturistiky a služeb cyklistům 
včetně možností financování. Další den konference si zájemci mohli 
vypůjčit jízdní kolo a vydat se na odbornou exkurzi s příklady dobré 
praxe na cyklostezkách jižní moravy a Dolního rakouska.

mEzinárodní konfErEncE k rozvoji 
nEmotorové dopravy v kontExtu 
Evropy

žadatEl  jihomoravský kraj

partnEr  weinviertel tourismus gmbh

doba rEalizacE  1. 4. 2009 – 31. 8. 2009

cElkové náklady projEktu  17 461 Eur

SchválEná dotacE 14 841,85 Eur
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projekt Děti a umění na zámku je příkladem dobré spolupráce 
obce milotice s rakouskou organizací z Drösingu. Díky Fmp byla 
založena nová tradice uměleckých sympózií na zámku v miloticích. 
první aktivitou projektu bylo keramické sympózium pod vedením 
akademického sochaře a keramika. Druhé setkání, zaměřené 
na fotografování, neslo název camera obscura. Zúčastnilo se jej 
celkem 20 dětí z Čr a rakouska, které si vyrobily vlastní fotoaparáty 
a zaznamenaly zajímavé kompozice na fotografický papír. 
Vše si následně samy vyvolaly v klasické fotokomoře. Výrobky 
z keramického sympózia i fotografie vytvořené netradiční metodou 
byly prezentovány na dvou výstavách. první vernisáž se uskutečnila 
v miloticích, o měsíc později se díla přesunula do Hausbrunnu. 
Obě výstavy se setkaly s velmi kladnými ohlasy. Vernisáže byly další 
příležitostí pro setkání dětí a ostatních účastníků z obou států. 
Organizátoři již v průběhu projektu přicházeli s dalšími nápady 
pro rozvoj vzájemné mezinárodní spolupráce.

děti a umění na zámku

žadatEl  obec milotice

partnEr glEichgEwicht bildungs und kulturverein

doba rEalizacE  15. 5. 2009 – 14. 11. 2009

cElkové náklady projEktu  18 235 Eur

SchválEná dotacE 15 499,75 Eur
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tento projekt je další z kategorie projektů investičních. 
cílem byla modernizace a technické vybavení centra policejní 
spolupráce, které sídlí v prostorách původního hraničního 
přechodu mikulov–Drasenhofen. Zejména po zrušení hraničních 
kontrol a plném zapojení do schengenského prostoru se zvýšila 
potřeba pro hlubší spolupráci bezpečnostních složek v rámci 
celé eU. Vytvoření technického zázemí je malým, ale důležitým 
krokem pro rozvoj bilaterální kooperace. Díky podpoře z Fmp 
bylo centrum policejní spolupráce vybaveno notebooky, 
tiskárnou, dataprojektorem a dalšími technickými prostředky. 
Byly také pořízeny vlajky České a rakouské republiky. Vznikl 
tak reprezentativní prostor pro konání společných seminářů, 
porad a instruktáží smíšených hlídek. V novém centru policejní 
spolupráce se například pravidelně konají jednání přeshraničního 
týmu pracovníků služby kriminální policie a vyšetřování. 
Ačkoliv bezprostřední cílovou skupinu projektu představují 
příslušníci bezpečnostních sborů, zprostředkovaně má realizace 
dopad na bezpečnostní situaci v celém regionu jižní moravy 
a Dolního rakouska, dotýká se tedy všech občanů žijících 
v této oblasti.

SpolEčné pracoviŠtě pro podporu 
SyStémové čESko-rakouSké 
policEjní SpoluprácE

žadatEl  krajské ředitelství policie jihomoravského kraje

partnEr  Spolkové ministerstvo vnitra rakouské republiky, referát ii/2/a

doba rEalizacE  1. 6. 2009 – 1. 8. 2009

cElkové náklady projEktu  7 812 Eur

SchválEná dotacE 6 640,2 Eur
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projEktový cykluS05
… aneb jak nápad zhmotnit pomocí dotace

Inspirovala Vás tato brožurka? 

máte v hlavě spoustu nápadů o možných projektech, které byste 
mohli zrealizovat? Výborně! Nápad je prvním nejdůležitějším 
krokem. Zde je pár dalších, které Vás čekají, než si budete moci říci: 
„Už je konec, ale stálo to za to“.

konzultace
Není nad odbornou radu. ještě před odevzdáním žádosti máte 
možnost přijít s projektovým návrhem na Sekretariát Fmp a zeptat 
se na nejasnosti, nechat si zhodnotit efektivitu rozpočtu apod. 
Sekretariát Fmp najdete na regionální rozvojové agentuře jižní moravy. 
před každým sběrem projektů se také pořádá seminář, kde se dozvíte, 
jak správně vyplnit žádost.

předložení projektové žádosti
když máte všechno pečlivě sepsáno a vyplněno, přichází chvíle k předložení žádosti, a to ve dvou 
originálních vyhotoveních včetně potřebných příloh a také v elektronické podobě. Na webových 
stránkách regionální rozvojové agentury jižní moravy (www.rrajm.cz) najdete všechny potřebné 
formuláře, termíny předkládání projektů a adresu, kam žádost doručit.

registrace projektové žádosti
před registrací Vaší žádosti bude provedena kontrola po stránce formální 
a stránce přijatelnosti. pokud bude žádost v pořádku, projekt bude 
zaregistrován a Vy můžete očekávat oznámení o registraci, které určuje 
počátek způsobilosti vašich výdajů. A když se přeci jen objeví chybička, 
není ještě všechno ztraceno. máte šanci nedostatky napravit.
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realizace projektu
A je to tady – nejzábavnější část, kdy realizujete své plány. 
Ale pozor, nesmíte se nechat unést a zapomenout, že Váš projekt 
je spolufinancován z evropské unie. celou dobu je potřeba myslet 
na důležité věci jako např.: vést oddělené účetnictví, řádně dokladovat 
výdaje a dodržovat pravidla publicity. 

rozhodování o přijetí projektu k financování
O Vašem projektu rozhoduje regionální monitorovací výbor. 
V posuzování jim pomáhá bodové hodnocení kvality, které provádí experti 
z regionu ještě před zasedáním. Stačí tedy „jen“ vytvořit kvalitní žádost 
a můžete se těšit na vyrozumění o tom, že Váš projekt byl schválen. 
Následuje doložení potřebných dokumentů a podpis smlouvy. 
 

Ukončení projektu, jeho vyúčtování a proplacení
Všechno jednou končí a tak tomu bude i s Vaším projektem. pro Vás 
to ještě znamená povinnost do 60 dnů předložit závěrečnou zprávu, 
vyúčtování a žádost o platbu. Všem pečlivým žadatelům, kteří doloží 
potřebné dokumenty v pořádku, budou následně vyplaceny vynaložené 
náklady. je však třeba počítat s časově náročnější administrativní 
procedurou mezi předložením vyúčtování a proplacením dotace.
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kontrola udržitelnosti realizovaných projektů
V případě, že výstupy Vašeho projektu budou dlouhodobého charakteru, měly by být jeho efekty 
udrženy po dobu nejméně pěti let. pracovníci Sekretariátu Fmp, Finančního úřadu, evropské komise 
a některých dalších orgánů státní správy mají oprávnění kontrolovat, zda je tato podmínka plněna. 

A teď přichází čas sednout si do křesla, vzít do ruky fotografie a další upomínky na Váš projekt 
a zavzpomínat si … 

… nebo popřemýšlet, jaký projekt předložit v dalším kole.



Správce Fondu malých projektů 

Sdružení obcí a měst jižní moravy (SOm jm)
Dominikánské nám. 1 , Brno
www.somjm.cz

Sekretariát Fondu malých projektů

regionální rozvojová agentura jižní moravy
královopolská 139, 612 00 Brno
tel.: +420 541 212 125
fax:  +420 541 211 635
www.rrajm.cz 

kontaktní osoby

Ing. Lenka procházková
e-mail: lenka.prochazkova@rrajm.cz

jana Švestková
e-mail: jana.svestkova@rrajm.cz



kontakty06
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