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Mezinárodní visegrádský fond

Partneři

Do projektu bylo zapojeno 5 organizací z 5 evropských
zemí:
1. Slovensko – ENVICORP Slovak;
2. Maďarsko – Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala;
3. Polsko – INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY;
4. Ukrajina – Transcarpathian agency for Investment,
Innovation and Development;
5. Česká republika – Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.

Datum zahájení

01.01.2015

Datum ukončení

31.12.2015

Cíle projektu

Hlavním záměrem tohoto projektu vedeného Institutem
pro regionální rozvoj, o.p.s., je zvýšit povědomí o
Evropské unii skrze přiblížení jejích finančních
nástrojů institucím i jednotlivcům zemí tzv. východního
partnerství, konkrétně Ukrajině.
Cílem projektu je tedy naučit nezkušené oprávněné
subjekty prostřednictvím partnerství ze zemí Visegrádské
čtyřky využívat možnosti financování projektů z rozpočtu
Evropské unie. Vzdělávací a informační aktivity budou
zaměřeny zejména na zisk, posilňování a prohlubování
manažerských dovedností v rozvoji a implementaci
přeshraničních a mezinárodních projektů.

Aktivity a metody použité v
průběhu projektu

V průběhu projektu je naplánováno několik workshopů,
školení a mezinárodních setkání v zemích Visegrádské
čtyřky včetně závěrečného setkání na Ukrajině.
Prostřednictvím dialogu a interakce mezi méně a více
zkušenými partnery vznikne unikátní metodologie, která
bude šířena jako publikace určená ukrajinským
subjektům.
Pro lepší přenos informací a šíření nových poznatků z
oblasti manažerských přístupů došlo také k vytvoření
webové stránky projektu.

Výstupy projektu

Díky interakci partnerů a jejich dialogu s ukrajinskými
organizacemi dojde k k vytvoření univerzálně
aplikovatelného postupu při rozvíjení projektů. Jejich
výstupem bude nejméně 80 stran rozsáhlá
metodologie, poskytnutá Ukrajině v nejméně 800
výtiscích na zde pořádané závěrečné konferenci. Jako
součást projektu vznikne také webová stránka
zveřejňující informace vztahující se k projektu.

Financování projektu

Projekt byl financován v rámci programu V4Eastern
Partnership programme podporovaného z
Mezinárodního Višegrádského fondu. Finanční
prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací
mezinárodních konferencí, školení a také na tvorbu
publikací a propagačních materiálů.
Celkový rozpočet projektu je 69.994 EUR, z
Višegrádského fondu bylo alokováno 62.992 EUR.

Český příjemce dotace

Institut pro regionální rozvoj o.p.s.

Role českého partnera a
zhodnocení realizace

Projekt se zatím nachází ve fázi realizace.

Více informací

Více informací naleznete na stránkách projektu:
www.resource.iregio.org.

