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ážení partneři zapojení do projektu AIR TRITA (reg. číslo CE1101), 

dovolujeme si Vám oznámit, že včera 24. 7. 2017 jsme obdrželi podepsaný Subsidy Contract 

mezi Lead Partnerem, tj. VŠB - TUO a Řídícím orgánem programu Interreg Central Europe ve 

Vídni. Po podpisu tohoto kontraktu se začíná podepisovat partnerská smlouva mezi VŠB 

a všemi ostatními partnery projektu. 

Rádi bychom Vás seznámili o základních informacích, na nichž je projekt postaven. 

Mezinárodní projekt AIR TRITIA, který je financován z operačního programu Interreg Central 

Europe, má celkový rozpočet 2 576 623 EUR (cca 67 mil. Kč). Délka trvání realizace projektu 

je 3 roky. Projekt byl vysoutěžen a zahájen od 1. 6. 2017, avšak s rozjezdem klíčových aktivit 

se čekalo na podpis Subsidy Contractu mezi Lead Partnerem, tj. VŠB - TUO a Řídícím orgánem 

programu Interreg Central Europe. 

 

 Obsah projektu 

Kvalita ovzduší patří ke klíčovým a aktuálním problémům všech zemí, neboť má zásadní vliv 

na kvalitu života a zdraví obyvatelstva. Znečištění ovzduší je vázáno na přírodní zdroje, 

rozložení průmyslu a sídel a dopravy kolem nich s častým přesahem do ostatních regionů a 

států. Proto mají některé evropské země společné environmentální problémy: „černý 

trojúhelník“ mezi Německem, PL a ČR; silně urbanizovaná oblast mezi Vídní, Bratislavou a 

Budapeští; dále oblast mezi ČR, PL a SK, která je charakteristická extrémním znečištěním 

ovzduší. Například kvalita ovzduší v Ostravě je ovlivněna situací v Katovické aglomeraci a 

naopak.  V současnosti je problematika znečišťování ovzduší prezentována rozhodujícím 

osobám s určitými zkresleními, nepřesnostmi, velmi složitě a téměř výhradně na národní 

úrovni. Veřejná správa nemá dostatečně jasné a jednoduché nástroje pro podporu řešení 

problematiky kvality ovzduší. Rozdílné emisní limity v jednotlivých zemích mohou vést ke 

konfliktům na úrovni právních sporů (žalob) a to jak na národní, tak i na lokální úrovni. 

Kvalita ovzduší tímto přináší klíčové a velice aktuální výzvy v oblasti zvětšování intenzity a 

systematizaci vícestranné mezinárodní spolupráce.

V 



 

Strana 2 

Záměr projektu 

Záměrem navrhovaného projektu AIR TRITIA je přinést řešení pro zlepšení lokálního a 

regionálního řízení kvality ovzduší, lépe představit přesnější informace podložené 

konkrétními expertizami a odbornými daty, předvést skutečné návrhy řešení ve vertikální i 

horizontální provázanosti. Realizací projektu se zvýší kapacita a možnosti veřejné správy pro 

rozhodování a řešení kvality ovzduší a tím bude možno fakticky pomoci zlepšit kvalitu ovzduší 

ve znečištěných oblastech v regionech, které jsou ovlivňovány zdroji ze sousedních zemí. To 

koresponduje se specifickým cílem 3.3 Programu “ Zlepšit environmentální management 

funkčních sídelních oblastí, aby se z nich stala lepší místa pro život.”  

Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu AIR TRITIA je založit mezinárodní spolupráci na území Evropského 

seskupení pro územní spolupráci TRITIA ( ESÚS TRITIA) a nalézt řešení problematiky 

znečisťování ovzduší a hluku a zvýšit tak kvalitu života obyvatel a pozitivně ovlivnit jejich 

zdravotní stav.  

Vymezení řešeného území 

ESÚS TRITIA je tvořeno územím 4 krajů: za Českou republiku je to Moravskoslezský kraj, za 

Polsko Slezské vojvodství a Opolské vojvodství a za Slovenskou republiku Žilinský 

samosprávný kraj. Všechny tyto 4 kraje jsou nefinančními partnery projektu AIR TRITIA. 

Projekt AIR TRITIA reflektuje na strategické cíle ESÚS TRITIA pro usnadnění života obyvatel 

v tomto regionu a zejména na absenci komplexního řešení kvality ovzduší přesahující hranice 

jednotlivých států. Zásadním inovativním přínosem navrhovaného projektu je vývoj a 

implementace inovativních nástrojů a strategií pro podporu managementu v oblasti ochrany 

ovzduší pomocí regionálních a národních polit všech tří států a zmírnění tak socio-

ekonomických a zdravotních rizik obyvatel. 
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Informace o partnerech projektu 

Vedoucím partnerem projektu je Vysoká škola báňská – TU Ostrava, management projektu 

vykonává vědeckovýzkumný ústav ACCENDO. V projektu je celkem 15 partnerů (11 

finančních a 4 nefinanční partneři), kteří pokrývají jak odbornou část (univerzity a výzkumné 

ústavy), tak i implementační aktivity (města a kraje a ESÚS TRITIA).  

Seznam partnerů: 

Číslo 
partnera 

v 
žádosti 

Název partnera Země 

1 VŠB Technická univerzita Ostrava  CZ 

2 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.  CZ 

3 Hlavní institut hornictví  PL 

4 Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA  PL 

5 
Ústav meteorologie a vodního hospodářství – Národní výzkumný 
institut 

 PL 

6 Žilinská univerzita v Žilině  SK 

7 Město Rybník  PL 

8 Město Opava  CZ 

9 Město Žilina  SK 

10 Město Opole  PL 

11 Město Ostrava  CZ 

12 Moravskoslezský kraj  CZ 

13 Žilinský kraj  SK 

14 Opolské vojvodství  PL 

15 Slezské vojvodství  PL 
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Aktuální informace k rozjezdu projektu: 

 Informace: Termín: 

1. 
Připravujeme detailní harmonogram aktivit a výstupů celého projektu, 
který Vám zašleme do 31. 7. 2017.  

31. 7. 2017 

2. 
Podrobný harmonogram jednotlivých Work Package aktivit se zapojením 
institucí a měst. Bude vyžadována součinnost jednotlivých partnerů 
s doplněním podaktivit u jednotlivých výstupů.  

Zašleme do 
31. 7. 2017 
Doplnění od 
partnerů: 
11. 8. 2017 

3.  Organizační schéma projektu se zapojením pozic fyzických osob a institucí. 7. 8. 2017 

4. Nastavení požadavků na pracovní smlouvy dle pravidel projektu  31. 7. 2017 

5. Seznam požadavků na partnery k rozjetí aktivit projektu 31. 7. 2017 

6. Aktuální kontaktní list všech aktérů projektu 25. 7. 2017 

7. Plány schůzek pracovních týmů: Řídicí, koordinační a odborné týmy 7. 8. 2017 

8. Příručka projektového managementu 15. 8. 2017 

9. Plán komunikační strategie se zapojením všech partnerů 15. 8. 2017 

10. 

Každý měsíc Vám budeme zasílat Newsletter projektu, který Vás bude 
informovat o proběhlých aktivitách a zároveň bude vybízet k bdělosti 
v aktivitách následujících. Budeme pracovat s Vašimi podklady, které 
nám budete průběžně zasílat dle harmonogramu aktivit v podobě 
měsíčních zpráv. 

měsíčně 

11. 
Je založena webová stránka projektu na adrese: 
 http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html 
kde budou všechny informace dostupné. 

Již nyní 
online. 

12. 

Za projektový management a komunikaci včetně zajištění kvality 
předávaných informací jsou zodpovědní: 
Ing. Petr Proske, petr.proske@accendo.cz 
Ing. David Kubáň, david.kuban@accendo.cz 
Mgr. Andrea Hrušková, andrea.hruskova@accendo.cz 
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., ivana.foldynova@accendo.cz 
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., lubor.hruska@accendo.cz 
Veškerou e-mailovou komunikaci zasílejte v kopii všem výše uvedeným 
osobám. 

 

13. 
Zašleme Vám informace, nakolik musí být výstupy v anglickém jazyce, nebo 
v národním jazyce dané země. 

31. 7. 2017 

14. 

Budete informování o přípravě konference, která se bude konat 17. 10. 
2017, organizována GIG v Polsku. Vaším úkolem je zúčastnit se této 
konference a zároveň nám připravit seznam potenciálních účastníků, kteří 
budou osloveni k účasti na konferenci. 

Podrobnější 
informace po 
konzultaci 
s GIG. 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html
mailto:petr.proske@accendo.cz
mailto:david.kuban@accendo.cz
mailto:andrea.hruskova@accendo.cz
mailto:ivana.foldynova@accendo.cz
mailto:lubor.hruska@accendo.cz
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 Informace: Termín: 

15. 

Nejbližší schůzka řešitelského a koordinačního týmu v posledním týdnu 
měsíce srpna: navrhujeme termín ve středu 30. 8. 2017. 
Místo konání: jednací místnost ACCENDO v Ostravě. 
Harmonogram jednání: 
9:00 – 12:00: Jednání koordinační, finančních a komunikačních manažerů 
jednotlivých partnerů 
14:00 – 17:00: Jednání odborných řešitelů jednotlivých partnerů/garantů 
Detailní program jednání s pozvánkou zašleme do 15. 8. 2017. 

15. 8. 2017 

16. 

Aktuální úkol pro všechny partnery: Vyvěste prosím informační plakát 
(project poster) v prostorech Vašich institucí a zašlete nám fotografii 
k archivaci. Minimální velikost plakátu je A3, pokud máte zájem, můžete si 
jej přeložit do národních jazyků.  
V případě nejasností kontaktujte komunikačního manažera Ing. Davida 
Kubáně david.kuban@accendo.cz +420 776 031 483 

Šablona 
plakátu byla 
zaslána 13. 7 
2017. 
Foto zašlete 
do 31. 7. 
2017 

17. 

Aktuální úkol pro všechny partnery: Vytvořte odkaz na webové stránky 
projektu (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html) 
na webových stránkách Vaší instituce. Následně nám zašlete webovou 
adresu, kde odkaz nalezneme a printscreen k archivaci. 
V případě nejasností kontaktujte komunikačního manažera Ing. Davida 
Kubáně david.kuban@accendo.cz +420 776 031 483 

Printscreen 
zašlete do 7. 
8. 2017. 

18. 

Aktuální úkol pro GIG a IMGW a EGTC TRITIA: Určete osobu pro funkci 
komunikačního manažera pro PR aktivity projektu a zašlete kontakt na 
danou osobu Ing. Davidu Kubáňovi. 
IMGW zároveň musí určit pozici finančního manažera. Kontakt na danou 
osobu zašlete Ing. Ivaně Foldynové, Ph.D. 

Zašlete do 
31. 7. 2017 

19. 

Podpis partnerských smluv: Finální verze dokumentu zaslána ACCENDEM do 
25. 7. 2017.  
Podepsané dokumenty zašlete do 10. 8. 2017 na adresu: 
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. 
Švabinského 1749/19 
702 00 Moravská Ostrava 
V případě nejasností kontaktujte Ing. Ivanu Foldynovou, Ph.D. 
ivana.foldynova@accendo.cz, +420 733 343 248 

 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi, zajímavé aktivity a přejeme Vám všem příjemné léto.  

 

Za vědeckovýzkumný ústav ACCENDO  

Ing. Petr Proske  

Ing. David Kubáň 

Mgr. Andrea Hrušková  

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

mailto:david.kuban@accendo.cz
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html
mailto:david.kuban@accendo.cz
mailto:ivana.foldynova@accendo.cz

