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Zápis z jednání – Koordinační skupina č. 1 k projektům 

 „Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském 

regionu“ a „Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-

saském regionu“ 
 

 

 

Datum a místo jednání:  19. 10. 2016, Krajská knihovna, Karlovy Vary 

  

1. ÚVOD 

Ze strany Lead partnera (Karlovarský kraj) byli přivítáni všichni projektoví partneři projektu Clara III – Bavorsko a CLARA III – Sasko a 

seznámeni s programem jednání. 

 

 

2. PREZENTACE A DISKUZE K TÉMATU 

 

Informace o schválení projektů CLARA III  

Bavorsko – projekt schválen (06/16) monitorovacím výborem. Rámcová smlouva byla podepsána.  

 

          Sasko -  projekt schválen (09/16) monitorovacím výborem. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána. 

https://www.by-cz.eu/


                                                       
 

 

   
             

 

                                                          
 

- 2 - 

 

Všichni PP byli informování o nově vzniklém registru smluv na české straně, kdy vzniká ze zákona povinnost uveřejňovat smlouvy 

s finančním plněním. 

 

          Úvodní konference 

 

LP a PP se společně domluvili na konání úvodní konference v Karlových Varech. Termín byl stanoven na 30. 11. 2016 v hotelu Thermal. 

Bylo dohodnuto, že nejpozději do konce měsíce října 2016 zašlou LP seznam kontaktů (jméno + příjmení, název organizace, e-

mail). Lead partner vytvoří 1 druh pozvánek (v české a německé verzi) a rozešle je elektronicky (e-mailem).   

                                                                                                                                                                     

Všichni byli dále seznámeni s návrhem a jednotlivými body programu konference a informování o maximální kapacitě (hlavní sál LH 

Thermal 180 osob). Dopolední blok bude věnován politickým projevům a představení projektů CLARA III Bavorsko a CLARA III Sasko 

jako celku. Následně v odpoledním bloku se uskuteční dílčí workshopy zaměřené na tematické okruhy obou projektů. Po domluvě byla 

definována témata a zodpovědnost PP za příslušnou oblast a realizaci.  

 

Za organizaci workshopu bude zodpovědný PP, který zajistí program, odborníky v dané oblasti a rozeslání pozvánek na příslušný 

workshop. Finanční zajištění (prostory, catering, tlumočník, technika, presenční listina) bude v režii lead partnera. 

 

Na základě rozhodnutí PP zodpovědných za oblast doprava, a to jak na bavorské, tak i na saské straně, bylo dohodnuto, že workshop 

zaměřený na téma dopravy nebude realizován. Tematické jednání (PS, WS) je naplánováno na 1. čtvrtletí roku 2017. 

 

    Přehled WS, které se uskuteční na konferenci v odpoledním bloku: 

Oblast/téma WS Téma WS Česko Bavorsko Sasko 

Životní prostředí Invazivní rostliny Lead partner - KK PP4 – Regierung von 

Oberfranken 

PP2 – Vogtlandkreis 

https://www.by-cz.eu/
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Cestovní ruch a lázeňství - 

cykloturistika 

cykloturistika PP1/PP2 – Cheb,  

PP3 - 

Mariánskolázeňsko 

PP6 – 

LdkrsWunsiedel 

PP7 – Ldkrs Hof 

PP2 – Landratsamt 

Vogtlandkreis 

PP3 –Euregio Egrensis 

Moderní veřejná správa + 

GIS  

všeobecné 

informace o PP, 

datové banky… 

Lead partner - KK PP7 – Ldkrs Hof PP2 - Vogtlandkreis 

Regionální rozvoj a územní 

plánování  

elektromobilita Lead partner - KK PP4 – Regioerung 

von Oberfranken 

PP2 - Vogtlandkreis 

 

 

 

Administrace projektů 

LP informoval o procesu administrace v česko-saském a v česko-bavorském projektu, který je opět odlišný. 

 

SASKO – není nutné předkládat souhrnné soupisky za LP, ale je však nutné dodržovat „plán plateb“ (§ 4, bod 5 Smlouvy). Čeští PP musí 

se svým kontrolorem dohodnout závazné termíny podávání soupisek (max. 4 do roka). Partneři na saské straně podávají max. 4 soupisky 

do roka na SAB.  Minimální hodnota pro žádost o platbu je stanovena na 10 000,- EUR. Nejdříve 3 měsíce po podpisu Smlouvy je možné 

provést 1. Vyúčtování.  

 

PP byli informováni také o tom, že se zpracovává „Detailní pracovní plán“, který bude vytvořen do 15. 11. 2016 a elektronicky bude 

k dispozici na webových stránkách projektu (www.clara3.eu). 

 

BAVORSKO – není nutné předkládat souhrnné soupisky za LP a rovněž neexistuje plán plateb → záleží na každém PP. LP však  

doporučil českým PP, aby dodržovali harmonogram jako u Saska.  

 

https://www.by-cz.eu/
http://www.clara3.eu/
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Harmonogram předkládání vyúčtování ke kontrole pro Sasko (doporučení pro CZ PP - Bavorsko) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Propagace 

Všichni PP byli seznámeni 

s tím, že bude vytvořen grafický manuál ke každému projektu, a to do 15. 11. 2016. Elektronicky bude k dispozici na webu projektu 

(www.clara3.eu) 

 

 

3. ZÁVĚR - ÚKOLY: 

 

Na závěr požádal LP o dodržení stanovených termínů. Případné dotazy je možné řešit individuálně e-mailem.  

 

č.  úkol Zodpovědnost Termín 

1 Seznam účastníků zaslat LP Všichni PP 31. 10. 2016 

2 Program workshopu konaného 

v odpoledním bloku dne 30. 11. 

Sasko/Bavorsko/CZ 15. 11. 2016 

 č. 
období 

 

Vynaložené náklady + zpráva za účetní období 
od-do 

datum předložení dokladů kontrolnímu 
orgánu 

(nejzazší termín) 

 1 Předprojektová příprava-30/6/2017 31/7/2017 

 2 1/7/2017 - 31/12/2017 30/1/2018 

 3 1/1/2018-30/6/2018 31/7/2018 

 4 1/7/2018 - 31/12/2018 30/1/2019 

 5 1/1/2019-30/6/2019 31/7/2019 

 6  1/7/2019- 30/9/2019 31/10/2019 

https://www.by-cz.eu/
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2016 zaslat LP  

3 Vytvoření pozvánek na úvodní 

konferenci a jejich rozeslání 

(česká, německá verze) 

LP – Karlovarský kraj začátek 

listopadu 

(nejpozději do 

10. 11. 2016) 

4 Rozeslání pozvánek na dílčí 

workshopy 

Sasko/Bavorsko/CZ začátek 

listopadu 

 

   

 

 

 

Příloha:   

Prezentace 

Prezenční listina (B+S) 

 

 

Vypracovala: Gabriela Donovová  

 

Dne: 21. 10. 2016   

https://www.by-cz.eu/

