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Hallo Nachbar! Ahoj sousede!

Ahoj sousede! Hallo Nachbar!

Das Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen –
Tschechische Republik 2014-2020 kennt keine Ferien. Es
ist eine Menge los im Gemeinsamen Sekretariat und bei
den Projekten! Heute erfahren Sie, wie es mit dem
Videowettbewerb 2018 weitergeht und worauf Sie sich auf
der diesjährigen Jahresveranstaltung freuen können.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014–2020 nezná okurkovou sezónu. Ve
Společném sekretariátu a v projektech se toho hodně
děje. Dnes se dozvíte, jak pokračuje naše soutěž o
nejlepší video a na co se můžete těšit na letošní výroční
konferenci.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Přejeme Vám zajímavé čtení!

Foto: ©TVSSW/A.Balko
Der VIDEOWETTBEWERB „DAS IST EUROPA IN
SACHSEN UND TSCHECHIEN“ geht in die nächste
Phase

Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A
SASKU” vstupuje do další fáze

Die Einsendefrist für Filmclips endete am 27. Juli 2018.
Zahlreiche Projektträger haben sich beteiligt und uns
34 Videos geschickt. Dafür sagen wir VIELEN DANK!

27. července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků
do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je
celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to jim
patří VELKÉ DÍKY!

Von Polizei und Katastrophenschutz über Bildung, Umwelt
und Tourismus bis hin zu Kunst und Kultur ist wirklich
alles dabei – sogar Inspektor Clouseau hat mitgemacht.

Témata jsou rozmanitá – od policie a hasičů přes
vzdělávání, životní prostředí a cestovní ruch až po umění
a kulturu. Dokonce se zapojil i inspektor Clouseau.

Nun müssen die zukünftigen Finalisten ermittelt werden –
helfen Sie mit und STIMMEN SIE AB! Bis zum 15. August
2018 um 15:00 Uhr sammeln die Videos Ihre „Likes“!

Nyní je na Vás vybrat budoucí finalisty – podpořte Vaše
favority! Do 15. srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o
Vaše lajky!

Warum brauchen die Videos Ihre Unterstützung? Weil
die 6 Videos mit den meisten „Likes“ auf der diesjährigen
Jahresveranstaltung des Kooperationsprogramms
am 5. September 2018 präsentiert werden. Die
Teilnehmer der Jahresveranstaltung küren dann den
Sieger. Dieser darf sich über den Hauptpreis im Wert von
500 EUR freuen. Auf alle anderen Teilnehmer des
Wettbewerbs warten Preise aus dem Programmgebiet.

A proč videa potřebují Vaši podporu? Protože 6 videí
s nejvyšším počtem lajků uvedeme na letošní výroční
konferenci Programu spolupráce, která se bude konat
dne 5. září 2018. Účastníci výroční konference pak zvolí
absolutního vítěze, který se může těšit na hlavní cenu ve
výši 500 eur. Všichni ostatní účastníci soutěže obdrží
věcné ceny z programového území.

Also: „DAUMEN HOCH“ für den (oder die) Favoriten Ihrer
Wahl auf unserem YouTube-Kanal!

Tak tedy: „PALEC NAHORU“ na našem kanálu
YouTube pro Vašeho favorita/Vaše favority!

Jahresveranstaltung – Save the date

Výroční konference – Save the date

Unsere Jahresveranstaltung rückt langsam näher.
Bestimmt haben Sie sich den 5. September 2018 schon
vorgemerkt.

Naše výroční konference se pomalu blíží. Určitě jste si již
ve Vašem kalendáři zarezervovali 5. září 2018.

Sofern Sie gern am Finale des Videowettbewerbs um
12:30 Uhr im Städtischen Kulturzentrum Vejprty
(Erzgebirge) teilnehmen möchten, können Sie sich unter
kontakt@sn-cz2020.eu einen Platz reservieren.
Um 15:30 Uhr begeben sich alle Teilnehmer vom
Städtischen Kulturzentrum zur Gemeinsamen Mitte
Bärenstein/Vejprty. Dort beginnt ein erlebnisreicher
Nachmittag für Jung und Alt. Es erwarten Sie erfolgreiche
Projekte, Handwerk, Musik, ein Quiz und
Kinderschminken und noch vieles mehr. Auch für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, und der Eintritt ist frei.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Pokud byste se rádi zúčastnili finále videosoutěže, které
se bude konat ve 12:30 hodin v Městském kulturním
a společenském středisku ve Vejprtech (Krušné hory),
můžete se přihlásit na e-mailové adrese kontakt@sncz2020.eu.
V 15:30 hodin se všichni vydají z Městského kulturního
střediska ke „Společnému centru“ Bärenstein/Vejprty.
Tam se bude konat odpoledne plné zážitků pro všechny
věkové kategorie. Můžete se těšit na úspěšné projekty,
řemesla, hudbu, kvíz, malování na obličej pro ty
nejmenší, občerstvení a ještě mnoho dalšího. Přihláška
na tuto část programu není nutná a vstup je zdarma.
Buďte u toho!

Aus dem Tagebuch einer Projektmanagerin

Z deníku projektové manažerky

Wie fühlt es sich eigentlich an, ein EU-Projekt
umzusetzen?

Jaké to vlastně je, realizovat projekt podpořený
Evropskou unií?

„Sie sind da. Die Belegliste und der Prüfbericht. Den
ersten Projektfortschrittsbericht von Projektbeginn an zu
schreiben ist ein bisschen so, wie wenn man zum ersten
Klassentreffen fährt. Man sucht die alten Mitschriften und
Fotos zusammen und wird von Erinnerungen überwältigt.
Wie unsere ersten Eindrücke waren. Dass wir auch ein
bisschen Angst hatten …“, schreibt Pavla Růžičková, die
Projektmanagerin des Projektes „GECON“.

„Je to tady. Soupiska a monitorovací zpráva. Psát první
zprávu od začátku projektu je trošku jako chystat se na
první třídní sraz. Hledáme první zápisky, fotografie, a
neubráníme se vzpomínkám. Jaké byly naše první
dojmy. Že jsme měli i obavy …“, píše Pavla Růžičková,
projektová manažerka projektu „GECON“.
Pokračování zde.

Neugierig? Lesen Sie hier weiter.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie die Mitarbeiter des
Gemeinsamen Sekretariats einfach an.

Máte dotazy? Zavolejte nám do Společného sekretariátu
a my Vám je rádi zodpovíme.

Sollten Sie kein Interesse an unseren Informationen
haben, können Sie den Newsletter jederzeit per E-Mail
abbestellen.

Pokud nemáte zájem o další informace, můžete zasílání
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newsletteru odhlásit zasláním emailu na naši adresu.
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