30 let programu Interreg
– 30 výletních cílů

Pozvánka
NA DEN EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE 2020 (EC-DAY)

srpen|září
+ výstava on-line

Objevte 30 zajímavých výletních cílů programu Interreg Rakousko – Česká
republika. Projděte se nedotčenou přírodou česko-rakouského příhraničí,
projeďte se na kole a navštivte hrady a zámky, přijďte pozorovat divoké kočky do
národního parku a užijte si mnoho dalšího – objevujte kulturní a přírodní
dědictví!

Co znamená EC-Day 2020 konkrétně?
1. Navštivte v srpnu a září některý z našich 30 výletních cílů → mapa výletních cílů

2. Pošlete nám do 30.9.2020 fotku (formát na šířku) z vašeho výletu
přes webové stránky, mailem (js.atcz@crr.cz) nebo na
3. Fotky shromáždíme a zveřejníme on-line ve formě výstavy na stránce programu at-cz.eu.

Nejlepší fotky budou oceněny ☺

Program Interreg Rakousko – Česká republika
V rámci programu Evropské unie „Interreg Rakousko – Česká republika“ je v současné době podporováno 72 projektů,
kterých se účastní 324 partnerů, od univerzit přes muzea až po obce a spolky, a to v programových regionech Dolní
Rakousko (Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland – Nordteil), Vídeň, Horní
Rakousko (Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf) a Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.
Všechny projekty musí vznikat v přeshraniční spolupráci mezi Čechy a Rakušany a musí mít pozitivní přínos pro vývoj
regionů. „Interreg Rakousko – Česká republika“ je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
Evropské unie. V letech 2014 – 2020 je k dispozici částka přes 97 mil. eur. Podpora probíhá ve čtyřech tematických
oblastech: výzkum a inovace, přírodní prostředí a zdroje, lidské zdroje a udržitelné sítě/spolupráce mezi institucemi.

EC-Day
Evropa se vyznačuje různými kulturami a ekonomikami, které se musí pochopit a spolupracovat, aby maximálně využily
svůj potenciál. Proto Evropská unie podporuje různými způsoby přeshraniční spolupráci. Jedním z pilířů této podpory
jsou programy spolupráce, v rámci kterých dává EU evropským regionům k dispozici více než 10 miliard eur, aby
podpořila jejich spolupráci a společné hledání řešení problémů v oblasti životního prostředí, přizpůsobení se klimatickým
změnám, sociálního začleňování, technologického pokroku, vzdělávání apod. V praxi spolupráce probíhá díky projektům,
jako jsou ty z programu Interreg Rakousko – Česká republika, kterých se účastní regiony v celé Evropě a v sousedních
zemích. Projekty přispěly ke zlepšení kulturního porozumění a překonání hospodářských rozdílů ve všech oblastech.
Kampaň „Den evropské spolupráce“ má občanům připomenout fakt, že spolupráci vděčíme za mnoho pozitivního.
https://ecday.eu/

EC-Day v době pandemie
Den evropské spolupráce pořádáme letos kvůli pandemii koronaviru jiným způsobem. Nebude organizována žádná velká
akce, ale chtěli bychom rodiny a přátele pozvat, aby společně navštívili cíle spojené s našimi projekty. Jejich zážitky
bychom poté rádi zprostředkovali prostřednictvím on-line výstavy.

