
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Petra starostka

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sektor: veřejný

Bernfeldová

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 729 30

CZ00845451

Příjmení

Plátce DPH: ANO

1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Příjmení

Statutární orgán:

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Žadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Název malého projektu:                         Náš domov

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Náš domov

Kód výzvy: FMP/CZ/1/11b

Celkové výdaje malého projektu: 13 015,30

Požadovaná výše NFP: 11 063,00

Kód žádosti o NFP: Nevyplňujte, kód přidělí příslušný Správce FMP

Hlavní přeshraniční partner: Materská škola, Klokočov č. 976 

Další projektoví partneři:

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Kraj, stát: Moravskoslezský kraj Česká republika

845451

Předmět činnosti žadatele: veřejná správa

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Název: 

Sídlo: 

Kraj, stát:
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Jan projektový manažer

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Miroslava vedoucí odboru

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Bc. Ingrid ředitelka MŠ

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

IČ: 70934002

Sektor: veřejný

Statutární orgán:

1.3 Identifikace partnera malého projektu 2

Název/obchodní jméno: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Sídlo: Varenská 2977/2a, Ostrava 702 00 

42213738

Statutární orgán:

Příjmení

Název/obchodní jméno:

Verejný sektor

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Časnochová

Materská škola, Klokočov č. 976 

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností:

Rychtáriková

Adresa pro doručování písemností:

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Sídlo:

IČ:

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Příjmení

Sektor:

Ústredie 976, 023 22 Klokočov

Adresa pro doručování písemností: Klokočov 976, 02322, Žilinský kraj, Slovenská republika

Sídlo: 

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Horák

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Název: 

Kraj, stát: Žilinský samosprávný kraj Slovenská republika

Kraj, stát:

Kraj, stát: Moravskoslezský kraj Česká republika
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Stanislava ředitelka MŠ

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Jarmila ředitelka MŠ

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Příjmení

Kraj, stát:

veřejný

Statutární orgán:

Příjmení

Karnovská

1.4.1 Identifikace organizační složky Partnera 3 zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název: 

Sídlo:

Název/obchodní jméno:

Sídlo: 

Název: 

Sídlo: 

1.5 Identifikace partnera malého projektu 4

Název/obchodní jméno: Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Sektor:

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

1.3.1 Identifikace organizační složky Partnera 2 zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Příjmení

Korcová

Sídlo:

Špálova 32/1073, Ostrava 70200 

IČ: 66934885

Příjmení

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Moravskoslezský kraj Česká republika

Moravskoslezský kraj

Adresa pro doručování písemností: Varenská 2977/2a, Ostrava 702 00 

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Kraj, stát:

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností: Špálova 32/1073, Ostrava 70200 

Adresa pro doručování písemností:

1.4 Identifikace partnera malého projektu 3

Kraj, stát:

Kraj, stát: Česká republika
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Michal ředitel ZŠaMŠ

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

05 Velké městské a venkovské oblastiTyp území: 

Hospodářská činnost: 19 Vzdělávání

Sídlo: 

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Náš domov

Náš domov

2. Identifikace malého projektu

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

3 Rozvoj místních iniciativ

veřejný

Statutární orgán:

Příjmení

IČ: 61989037

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace: 

Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje: 

Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.

3. Místo realizace malého projektu

01 Nenávratný grant

119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb 

na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy

Forma financování: 

Sektor:

1.5.1 Identifikace organizační složky Partnera 4 zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název: 

Kód žádosti o NFP: 

Kód výzvy:

Operační program: 

Adresa pro doručování písemností: Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Adresa pro doručování písemností:

Kraj, stát:

FMP/CZ/1/11b

Pernecký

Prioritní osa: 

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

Region (NUTS II): Moravskoslezsko

Ostrava- město

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů

MP splňuje strategii kraje: Ano

Okres (NUTS IV):

Obec: Ostrava

Vyšší územní celek (NUTS III): Moravskoslezský kraj
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Čadca

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Svým zaměřením bude projekt podporovat u dětí navštěvujících mateřské školy zájem o prostředí, ve kterém žijí – aktivity v projektu budou zaměřeny 

na přírodu, výlety, technické zajímavosti, environmentální vzdělávání a problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem 

poukázat na to, že ikdyž je náš domov rozdílný, tak my jako lidé jsme všichni stejní. Toto vše bude ukázáno na rozdílnosti prostředí, ve kterém 

účastníci žijí a navštěvují MŠ - ostravské MŠ vs. venkovská slovenská obec Klokočov.

Do projektu budou zapojeny děti předškolního věku a jejich pedagogové. Měřitelným ukazatelem malého projektu je počet partnerů aktivně 

zapojených do společných aktivit - celkem 5 partnerů (MŠ + městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jakožto žadatel).

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

Obec:

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Pro všechny zapojené partnery se bude jednat o první společný projekt (partnerství bylo vytvořeno za účelem realizace daného projektu, avšak na 

základě podložené potřeby - v dané oblasti schází projekty přeshraniční spolupráce mezi MŠ z České a Slovenské republiky), přičemž předpokladem 

je navázání dlouhodobé spolupráce. Ostravské MŠ se zapojují do projektů přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko. V rámci spolupráce se 

slovenskými MŠ se však bude jednat o projekt první, ale velmi potřebný a dlouhodobě očekávaný. Samotné MŠ vyjadřují potřebu navázat kontakt s 

tak blízkými sousedy, jako jsou slovenské MŠ. Je potřeba dostat do povědomí dětí to, že ČR a SR mají společnou historii. Kromě této potřeby je 

hlavní příčinou realizace projektu potřeba poznávat jiné prostředí, než je to, ve kterém děti aktuálně žijí. Děti často nemají povědomí o jiném prostředí, 

než je to ve kterém celý život vyrůstají. Děti z města znají venkovské prostředí pouze z vyprávění a zvířata prakticky jen ze ZOO, naopak děti 

vyrůstající na venkově se jen zřídkakdy podívají do města většího než jej jejich bydliště. Přitom geograficky vzato od těchto rozdílných míst nežijí tak 

daleko, ale hlavně, a to je i mottem projektu, je pro ně důležité pochopení, že i když je náš domov rozdílný, tak my, jako lidé jsme všichni stejní.

Prostřednictvím realizace projektu se očekává změna ve vnímání prostředí u dětí předškolního věku. Děti si osvojí nové dovednosti, poznají nová 

prostředí, nové kamarády a budou lépe připraveny na přechod do dalšího stupně vzdělávání. Pedagogové aplikují získané dovednosti ve svých MŠ. 

Zároveň se očekává prohloubení spolupráce mezi participujícími MŠ, z které by mohl ještě v tomto období vzniknout další projekt případně jiný typ 

spolupráce - další společné výlety a návštěvy partnerských MŠ v době udržitelnosti projektu s využitím získaných zkušeností i pořízených pomůcek, 

které budou jednotlivé MŠ průběžně využívat i po skončení projektu v návaznosti na získané zkušenosti.

Vsetín

Obec:

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Vsetín, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov

Okres (NUTS IV):

Region (NUTS II): 

Žilinský samosprávný kraj

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Vyšší územní celek (NUTS III):

západní Slovensko

Klokočov, Oščadnica, Nová Bystrica - Vychylovka

Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV):

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Region (NUTS II): 
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4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jakožto žadatel, má zkušenosti s realizací neinvestičních projektů s 

přeshraničním dopadem. V období 2007 - 2013 městský obvod realizoval 4 projekty ve spolupráci s polskými partnery v rámci Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Jednalo se o projekty:

"Školky bez hranic" - projekt MŠ

"Přes hranice za sportem" - projekt ZŠ

"Račte vstoupit do pohádky" - projekt MŠ

"Po stopách historie česko-polského pohraničí" - projekt ZŠ

V současném období 2014 - 2020 městský obvod realizuje následující projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko:

- "3, 2, 1 Start!" - projekt MŠ

- "Tanec bez hranic" - projekt ZŠ

- "Společně!" - projekt MŠ

- "Mezilidská komunikce - tváří v tvář bez internetu" - projekt ZŠ

Vedoucím projektovým manažerem bude Mgr. Jan Horák (zaměstnanec žadatele - nezařazen do rozpočtu projektu), který má zkušenosti s realizací 

výše uvedených projektů období 2014-2020.

Přeshraniční partner - MŠ Klokočov má zkušenosti s žádostmi o EU dotace na vybavení MŠ. Ředitelka MŠ má zkušenosti se zpracováním a 

následnou realizací EU projektů a aktivně se podílela i na tvorbě této žádosti.

MŠ Varenská - např. projekt Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Varenská v rámci OP VVV, projekt Recyklohraní (MŠMT ČR) atd. 

Ředitelka MŠ má zkušenosti s realizací dotačních projektů.

MŠ Špálova - aktivní podílení se na realizaci jednoho z výše uvedených CZ-PL projektů "Račte vstoupit do pohádky".

ZŠaMŠ Ostrčilova - aktivní podílení se na realizaci všech výše uvedených CZ-PL projektů pro ZŠ.

Pro každou MŠ bude vyztvořena 1 pozice Projektového manažera formou DPP pro ředitelky, případně vedoucí pedagogy. Dále budou v projektu 

pozice Realizátorů aktivit, podílejících se na přípravě a samotné organizaci aktivit společně s Projektovými manažery - opět v každé MŠ 1 

pozice.Bude se jednat o pedagogy MŠ, kteří mají odborné zkušenosti s organizací akcí pro děti.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Na realizaci celého projektu se budou podílet všichni zapojení partneři, přičemž u každé aktivity bude určen jeden z partnerů jako hlavní koordinátor. 

Celkově bude projekt koncipován do 4 samostaných a na sebe navazujících aktivit (mimo povinných aktivit malého projektu), přičemž jedna aktivita 

bude zaměřena pouze na pedagogy zapojených MŠ a další tři aktivity už primárně na samotné děti:

1. Víkendové setkání pedagogů (koordinátor MŠ Špálova)

2. Technika v našem životě (koordinátor MŠ Ostrčilova)

3. Návštěva Klokočova a okolí (koordinátor MŠ Klokočov)

4. Recyklohraní v MŠ Varenská (Koordinátor MŠ Varenská)

Všechny navržené aktivity jsou vhodně nastaveny v souvislosti s naplněním cíle projektu. První aktivita se zaměří na odbornou přípravu pedagogů na 

další aktivity, přičemž součástí budou i dvě přednášky na témata úzce spjatá s náplní projektu - environmentální výchova v MŠ, která má úzké 

propojení na prostředí ve kterém žijeme a druhou přednáškou bude vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Téma dané přednášky je s 

projektem také úzce spjato, neboť odkazuje na jednu z částí motta, že i přes nějaké rozdílnosti jsou všichni, jako lidé, stejní.

Další tři aktivity již budou o poznávání nového prostředí, respektive představení vlastního prostředí dětem z druhé strany hranice. "Technika v našem 

životě" se zaměří na město a jeho industriální prostředí - představení prostřednictvím exkurze v Dolní oblasti Vítkovice. Dvoudenní návštěva 

Klokočova a jeho okolí naopak seznámí zejména městské děti s venkovským prostředím - návštěva farmy, skanzenu apod. Poslední aktivita projektu 

se bude snažit propojit vše výše uvedené dohromady, neboť recyklace je důležitá pro obě prostředí - venkov i město.

Průběhem celého projektu bude děti provázet interaktivní pracovní sešit, který každý účastník projektu na začátku obdrží a v průběhu projektu si do 

něho bude moci doplňovat zážitky (fotografie, malování, poznámky, plnění úkolů apod.) z absolvování aktivit.

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Po ukončení realizace projektu budou partneři reflektovat získané zkušenosti v organizaci projektů navazujících. V rámci projektu pořízené pomůcky 

budou nadále využívány partnery pro účely dalšího rozšiřování výstupů projektu. Budou používány jak v rámci výuky v MŠ, která bude vycházet ze 

získaných zkušeností v rámci projektu a také na dalších společných setkáních partnerů, která se uskuteční minimálně jednou ročně a na těchto 

setkáních si partnři budou vyměňovat nové poznatky v řešené oblasti.

Financování projektu bude ukončeno spolu s ukončením fyzické realizace projektu. Kontrolu udržitelnosti výstupů a výsledků projektu po ukončení 

fyzické realizace bude mít na starosti žadatel. Udržitelnost bude zajištěna i propagační činností a povinnou publicitou výstupů projektu – od článků v 

tisku a na webu až po označení hmotných výstupů projektu povinnou publicitou, která bude na daný projekt odkazovat, informovat o něm a přenášet 

inspiraci na jiné školy nejen v Ostravě.
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102

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

Zapojení partnerů

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

Konec realizace aktivity

I04 - Uspořádání společných aktivit v 

kulturně-rekreační/sportovní oblasti

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

Projektová aktivita

Konec realizace aktivity

K09 - Společná výměnná aktivita 

mezi partnery malého projektu 

(realizace zájmových aktivit, 

vzájemné poznání, osvěta, 

mimoškolní vzdělávání, vzájemné 

návštěvy)

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

I04 - Uspořádání společných aktivit v 

kulturně-rekreační/sportovní oblasti

Začátek realizace aktivity 

05.2019

Projektová aktivita

10.2018 10.2018

03.2019 03.2019

V současné době neexistuje jiný hodný dotační titul, který by mohl podpořit realizaci daného projektu, jehož cílem je navázání přeshraniční spolupráce 

mateřských škol. Zapojení partneři výslovně chtějí realizovat společný projekt s partnerem na druhé straně společné česko-slovenské hranice. To, že 

se na realizaci budou podílet, jak české MŠ, tak i slovenská MŠ z Klokočova je největší přidaná hodnota projektu. Může zde díky této spolupráci dojít 

k předání potřebných zkušeností v oblasti vzdělávání v MŠ, což je velkou výhodou pro pedagogy ze všech zapojených MŠ. I přesto, že to není tak 

dávno, co měla ČR i SR společný vzdělávací systém, tak zde jsou v současnosti značné rozdíly v předškolním vzdělávání a na výměně zkušeností 

mohou profitovat všichni partneři. Přeshraniční spolupráce je výhodná i pro samotné účastníky z řad dětí - poznají cizí prostředí, získají nové 

kamarády a prožijí aktivity a situace, se kterými se v případě spolupráce pouze z dětmi stejné národnosti nesetkají.

5.  Popis cílové skupiny  

Cílovou skupinou projektu jsou děti předškolního věku navštěvující mateřskou školu a pedagogové těchto škol. Pro účely tohoto projektu je cílová 

skupina specifikována na děti navštěvující MŠ Špálova, MŠ Ostrčilova a MŠ Varenská v Ostravě (za českou stranu) a děti navštěvující MŠ Klokočov 

(za slovenskou stranu). Celkem se do projektu ve všech aktivitách zapojí 72 dětí a 30 pedagogů. Na všech aktivitách se bude jednat o stejné děti, tak 

aby byla dodržena návaznost aktivit. Níže je uveden rozpis počtu účastnících se osob dle jednotlivých aktivit a národností:

• Aktivita č. 1 – 30 pedagogů (12 z MŠ Varenská, 9 z MŠ Špálova, 6 z MŠ Ostrčilova, 3 z MŠ Klokočov)

• Aktivita č. 2 – 72 dětí (18 z každé zapojené MŠ) + 8 pedagogů (2 z každé zapojené MŠ)

• Aktivita č. 3 – 72 dětí (18 z každé zapojené MŠ) + 8 pedagogů (2 z každé zapojené MŠ)

• Aktivita č. 4 – 72 dětí (18 z každé zapojené MŠ) + 8 pedagogů (2 z každé zapojené MŠ)

Typ aktivity: 

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního 

regionu

Zabezpečení povinné publicity 

projektu
09.2018

6.  Harmonogram realizace aktivit

Konec realizace aktivity

06.2019

Řízení malého projektu 09.2018 06.2019

6.1 Aktivity malého projektu realizované ve vymezeném území (typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z 

rozevíracího seznamu)

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Konec realizace aktivity

Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Typ aktivity:
I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdelávání, kulturního a prřrodního dědictví.

05.2019

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 
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žadatel, HCP, Partner 2, 

Partner 3, Partner 4

žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4

žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4

Řízení projektu

Po schválení projektu proběhne první koordinační schůzka všech zapojených partnerů – dle 

schválení projektu se bude jednat o červen nebo červenec 2018. Společně dojde k upřesnění 

harmonogramu projektu, nastavení všech aktivit, zajištění povinné publicity projektu ze strany 

všech partnerů (webové stránky, nástěnky v mateřských školách s informacemi o projektu, tisk), 

rozdělení úkolů koordinátorům jednotlivých aktivit atd.

Za řízení realizace projektu bude primárně odpovídat projektový manažer žadatele – Statutární 

město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Do řízení budou úzce zapojeni 

hlavní zástupci  jednotlivých školek - ředitelky, případně vedoucí učitelky. Veškeré informace a 

doklady k projektu, včetně finančních bude shromažďovat manažer projektu. Komunikace bude 

probíhat zejména elektronickou formou, v případě potřebnosti může být projektovým 

manažerem svolána koordinační schůzka - zpravidla před konáním některé z aktivit projektu. 

Tato aktivita "Řízení projektu" není určena pro konkrétní cílovou skupinu, avšak umožňuje 

realizaci dalších 4 aktivit, které jsou klíčové pro naplnění cíle projektu. V rámci rozpočtu jsou pro 

aktivitu řízení projektu vyhrazeny položky na nákup brašen (80 ks - 72 pro děti a 8 pro 

pedagogy, 310 Kč/ks), do kterých si budou účastníci ukládat pracovní sešit, pastelky, 

občerstvení apod. v průběhu aktivit a výrobu pracovního sešitu pro děti (92 kusů - 72 pro děti, 5 

ks navíc pro každou MŠ, 120 Kč/ks). Tyto položky se nevážou k jednotlivým aktivitám, ale 

celému projektu. Pracovní sešity budou provázet účastníky celým projektem. Bude v nich popis 

všech partnerských MŠ, příběh provázející účastníky celým projektem a informace k jednotlivým 

aktivitám, které budou děti absolvovat a prostor pro doplnění vlastních poznámek, malování, 

fotografií apod. Kromě tohoto jsou s řízením projektu spjaty i DPP pro projektové manažery 

(pozice manažer projektu) z jednotlivých MŠ. Jedná se 4 DPP na počet 40 hodin s cenovou 

sazbou 200 Kč/hodina. Tyto DPP budou uzavřeny s osobami, které mají daný projekt za danou 

partnerskou MŠ na starost.Rozpočet této aktivity je 2 697,6 EUR.

N/A

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

0

N/A

I04 - Uspořádání společných aktivit v 

kulturně-rekreační/sportovní oblasti
06.2019 06.2019

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Partneři podílející se na aktivitě:

Partneři podílející se na aktivitě:

Zabezpečení povinné publicity projektu

09/2018 - 06/2019

0

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 
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0

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Popis projektové aktivity: 

Cílová hodnota: 

Měřitelný ukazatel: N/A

Informace o realizaci projektu budou zveřejněny v tištěných periodikách. Na české straně budou 

informace o projektu zveřejněny ve zpravodaji městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

"Centrum" a na slovenské straně v periodiku "Obecný list obce Klokočov". Informace o projektu 

budou zveřejněny také na webových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - 

dle aktuálnosti bude informace o projektu umístěna v sekci "Aktuality" a trvalá publicita projektu 

bude zajištěna prostřednictvím sekce "Projekty realizované s finanční spoluúčasti externích 

zdrojů". Dále budou informace o projektu zveřejněny na webových stránkách zapojených MŠ. V 

rámci každé aktivity projektu bude v prostorách, kde realizace aktivity probíhá, vyvěšena  

informativní cedule s názvem a označením projektu.V prostorách MŠ bude navíc zřízena 

speciální nástěnka věnující se realizaci projektu. Bude zde umístěno logo projektu, stručný popis 

projektu a realizace aktivit včetně fotodokumentace. Nástěnka bude pravidelně aktualizována - 

na toto budou využity fotografie pořízené v rámci rozpočtu projektu (200 ks, cena 30 Kč/ks). V 

rámci realizace projektu budou pořízeny propagační předměty/odměny, které budou předány 

zapojeným dětem za absolvování jednotlivých aktivit projektu a také zapojeným pedagogům - 

placky v rámci aktivity č. 3. Tyto odměny budou mít všechny potřebné náležitosti ke splnění 

pravidel povinné publicity projektu. Povinnou publicitou budou označeny i další nakoupené 

pomůcky pro realizaci projektových aktivit (brašny apod.), včetně vytvořeného pracovního sešitu 

pro děti. Zabezpečení povinné publicity projektu bude mít na starost jako hlavní koordinátor 

žadatel - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž povinnou publicitu budou 

zveřejňovat všichni partneři projektu. V rámci rozpočtu projektu nejsou vyhrazeny žádné položky 

přímo jen na zabezpečení povinné publicity, s touto aktivitou však souvisí pořízení fotografií, 

nákup odměn a pomůcek, které budou povinnou publicitou označeny.Rozpočet této aktivity je 

240 EUR.

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

09/2018 - 06/2019

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:
K09 - Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, 

vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

0

Doba plnění: 

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybirejte pouze z rozevíracího seznamu.

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4
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Projektová aktivita: I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti

Měřitelný ukazatel: Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Doba plnění: 10/2018 - 10/2018

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4

Měrná jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 

Typ aktivity: 
I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdelávání, kulturního a prřrodního dědictví.

Popis projektové aktivity: Aktivita č. 1 - Víkendové setkání pedagogů

Hlavním koordinátorem přípravy a realizace této aktivity bude MŠ Špálova (konkrétně Projektový 

manažer - Partner 3 a Realizátor aktivity č. 1, kteří k tomuto budou mít vytvořeny DPP). Ostatní 

partneři projektu se na této aktivitě budou podílet jako aktivní účastníci. Aktivita č. 1 připraví 

účastníky na realizaci dalších aktivit projektu.

Bude se jednat o víkendový (3 dny, 2 noci, pátek-neděle) pobyt pedagogů zapojených MŠ 

(celkový počet 30 osob - 12 z MŠ Varenská, 9 z MŠ Špálova, 6 z MŠ Ostrčilova, 3 z MŠ 

Klokočov), na kterém bude dotvořen program následujících aktivit pro děti - tvorba 

harmonogramu, rozdělení úkolů, apod. Dále zde bude vytvořeno společné logo projektu a 

vzhledem k tomu, že se bude jednat o první setkání kompletních pedagogických kolektivů 

partnerských MŠ, tak zde dojde k předávání zkušeností z obou stran hranice. Pro tento účel 

bude pořízen výtvarný materiál (papíry, fixy, pastelky, nůžky, lepící páska atd. - v množství 

přiměřeném celkovému počtu účastníků). Součástí víkendového pobytu budou i dvě odborné 

přednášky na téma vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (rozsah 4 hodiny) a 

environmentální výchova v MŠ (rozsah 2 hodiny). Tato témata se následně budou prolínat celým 

projektem. Přednášky se uskuteční v sobotu a budou zajištěny jako služba externími lektory. 

Aktivita se uskuteční ve vybraném ubytovacím zařízení v okolí Vsetína, Velkých Karlovic nebo 

Nového Hrozenkova - konkrétní ubytovací zařízení bude vybráno po schválení projektu s 

ohledem na aktuální kapacity a volné termíny ubytovacích zařízení v této lokalitě. Účastníci 

budou do místa konání dopraveni společným autobusem. Pro účastníky bude zajištěno 

ubytování (30 osob, 3 dny, 2 noci) a stravování (2x večeře, 2x snídaně, 1x oběd, coffeebreak v 

rámci přednášek). Výše uvedené činnosti budou doplněny o volnočasové aktivity účastníků, 

které však nebudou hrazeny z rozpočtu projektu.

Rozpočet této aktivity je 2 733,5 EUR.

0

Cílová hodnota: 5
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Cílová hodnota: N/A

I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti

Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

Měrná jednotka: 

Typ aktivity: 
I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdelávání, kulturního a prřrodního dědictví.

03/2019 - 03/2019Doba plnění: 

Výchozí hodnota: N/A

Projektová aktivita:

Konkrétní cíl:

Partneři podílející se na aktivitě:

Popis projektové aktivity: Aktivita č. 2 - Technika v našem životě.

Hlavním koordinátorem bude MŠ Ostrčilova (Projektový manažer - Partner 4 a Realizátor aktivity 

č. 2, kteří k tomuto budou mít vytvořeny DPP). Ostatní partneři projektu se na této aktivitě budou 

podílet jako aktivní účastníci. Aktivita č. 2 seznámí účastníky projektu s industriálním prostředím 

Ostravy, protipólem venkovské oblasti Klokočova, prostřednictvím exkurze v Dolní oblasti 

Vítkovice (dále jen DOV), konkrétně v místním Světě techniky. Kromě této exkurze poznají 

zejména slovenské děti prostředí ostravských MŠ, poznají tak nejen, kde jejich kamarádi žijí, ale 

i to, kde se vzdělávají.

Jednodenní aktivita se uskuteční za účasti všech 4 MŠ (celkem 72 dětí - 18 z každé MŠ a 8 

pedagogů - 2 z každé MŠ) na území města Ostravy. Nejprve bude v dopoledních hodinách 

zorganizována prohlídka v DOV (vstupné je součástí rozpočtu projektu) - konkrétně vzdělávací 

program pro děti ve Světě techniky. Děti budou rozděleny do smíšených skupin (zástupci ze 

věšech MŠ kvůli vzájemné spolupráci a poznávání se), ve kterých absolvují řízený vzdělávací 

blok (konkrétní bude z nabídky DOV vybrán po schválení projektu, např. Kukátko - představí 

dětem Dolní oblast Vítkovice v historických souvislostech). Druhou částí dopoledního programu 

bude Dětský svět DOV, interaktivní herna s industriálními prvky. Všichni se společně zúčastní 

také Divadla vědy, kde budou využity nakoupené sady megabublifuků. Po absolvování 

dopoledního programu bude pro účastníky připraven oběd (zajistí DOV). Odpolední část 

zahrnuje prohlídku MŠ Ostrčilova a MŠ Špálova. Děti budou rozděleny do skupin, část se podívá 

do jedná a část do druhé MŠ. MŠ Varenská nebude součástí prohlídky, do této MŠ účastníci 

zavítají v rámci aktivity č. 4. Kromě výše uvedeného je součástí rozpočtu této aktivity i cestovní 

pojištění pro slovenské účastníky a doprava autobusem (Klokočov - Ostrava a zpět + doprava 

pro ostravské účastníky do DOV a zpět do MŠ).

Rozpočet této aktivity je 1 732 EUR.

Měřitelný ukazatel:

Počet

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4
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Partneři podílející se na aktivitě:

05/2019 - 05/2019

N/A

Aktivita č. 3 - Návštěva Klokočova a okolí.

Koordinátorem bude přeshraniční partner MŠ Klokočov (Projektový manažer - HCP a Realizátor 

aktivity č. 3, kteří k tomuto budou mít vytvořeny DPP). Ostatní partneři se na této aktivitě budou 

podílet jako aktivní účastníci. Aktivita seznámí účastníky (stejný počet a stejné osoby jako v 

aktivitě č. 2) projektu s venkovským prostředím Klokočova a jeho okolí, protipólem industriální 

oblasti Ostravy. V rámci této dvoudenní aktivity navštíví farmu v Klokočově, přírodní skanzen 

Vychylovka a projedou se historickou lesní železnicí. Kromě těchto aktivit bude součástí 

návštěva MŠ, kde se účastníci seznámí s protory a výukou slovenských dětí.

První den návštěva MŠ v Klokočově a prohlídka farmy (domácí zvířata – krmení, dojení, 

prohlídka zázemí apod.; ukázka farmářské strojové techniky a její vyzkoušení). Z farmy přesun 

autobusem na ubytování (obec Oščadnica), společný oběd (ubytováni budou pouze účastníci z 

ČR, stravování pro všechny - večeře formou opékání). Odpoledne se uskuteční sportovní 

olympiáda, pohybové hry a aktivity na hřišti u ubytovacího zařízení. Pro tento účel budou 

nakoupeny sportovní pomůcky. Bude jednat o sportovní aktivity zaměřené na představení 

místního prostředí prostřednictvím pohybových her, typických pro venkovské oblasti - ukáží 

městským dětem něco nového. Za absolvování olympiády obdrží děti odměnu v podobě 

připínací placky s logem projektu (72 ks). Druhý den návštěva skanzenu ve Vychylovke (obec 

Nová Bystrica, přesun autobusem) a jízda vláčkem – děti se rozdělí do několika smíšených 

skupin, které absolvují všechny tři aktivity (skanzen, vláček, ukázka místní kuchyně a výroby 

tradičních pokrmů). Ve skanzenu proběhne i společný oběd všech účastníků. Kromě výše 

uvedeného je součástí rozpočtu této aktivity i cestovní pojištění pro české účastníky a doprava 

autobusem (Ostrava - Klokočov a zpět + doprava v okolí Klokočova).

Rozpočet této aktivity je 4 361,7 EUR.

Konkrétní cíl:

Výchozí hodnota: 

Počet

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Projektová aktivita:

N/A

Doba plnění: 

Měrná jednotka: 

žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4

Typ aktivity: 
I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdelávání, kulturního a prřrodního dědictví.

Popis projektové aktivity: 

Cílová hodnota: 

Měřitelný ukazatel: Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 5 N/A N/A

ANO

8.1.2 Společná realizace

Měřitelný ukazatel:

8.1.1 Společná příprava

8.1 Přeshraniční spolupráce 

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

N/A

Počet

Aktivita č. 4 - Recyklohraní v MŠ Varenská.

Koordinátorem bude MŠ Varenská (Projektový manažer - Partner 2 a Realizátor aktivity č. 4, 

kteří k tomuto budou mít vytvořeny DPP). Ostatní partneři se na této aktivitě budou podílet jako 

aktivní účastníci. Poslední aktivita projektu se zaměří na tvoření z recyklovatelných materiálů – 

tzv. reycklohraní. Cílem bude podpora dětí v environmentální výchově a ekologicky šetrném 

chování. Pořadatelská MŠ představí projekt recyklohraní. Aktivita se uskuteční v prostorách této 

MŠ. Účastní se stejný počet a stejné osoby jako v aktivitě č. 2 a 3. Děti budou rozděleny do 

skupin, ve kterých absolvují: 1. Interaktivní přednáška s využitím obrazového materiálu, 

didaktických pomůcek a rekvizit – děti se seznámí s nutností ochrany životního prostředí a jak 

přírodě mohou svým vlastním chováním pomoci apod. 2. Pohybová aktivita – např. přenášení 

PET lahví přes překážkovou dráhu na zahradě školy, hod na cíl odpadovým materiálem (např. 

PET víčka, krabice od mléka apod.). 3. Výtvarná aktivita – tvoření z odpadového materiálu 

(využití letáčků, novin, PET vršků, lahví apod.) – děti vytvoří společné dílo, které pak bude 

vystavené v prostorách MŠ + další menší výrobky, které by si děti odnesly domů. 4. Vědomostní 

aktivita – úkoly například na třídění odpadu, vyhledávání obrázků se správným a špatným 

chováním vůči přírodě, sestavování obrázků dle dějové posloupnosti (práce s didaktickými 

pomůckami, obrazovým materiálem), zde budou zakomponovány shodné a odlišné znaky 

vesnice a města. Pro realizaci výše uvedeného budou pořízeny specifické pomůcky: publikace, 

zabývající se výrobou z recyklovatelných materiálů, sada na výrobu ručního papíru a solární 

stavebnice. Dále výtvarný materiál pro výrobu společného díla. Součástí rozpočtu aktivity je i tisk 

materiálů a podkladů pro realizaci aktivity, cestovní pojištění a doprava pro SR účastníky. 

Stravování bude zajištěno externí službou formou pikniku pro všechny účastníky.

Rozpočet této aktivity je 1 250,5 EUR.

Měrná jednotka: 

Popis projektové aktivity: 

Výchozí hodnota: 

8. Spolupráce a dopad

Společná příprava projektu probíhala již od ledna 2017 - první společná schůzka partnerů proběhla 30. 1. 2017 v 

Ostravě za účasti všech partnerů projektu. Další společné jednání proběhlo následně v březnu 2017 a z důvodu 

nevyhlášení výzvy se finální jednání partnerů uskutečnilo až po jejím vyhlášení, tedy v únoru 2018. Účast partnerů byla 

povinná na všech uskutečněných jednáních. Jejich přítomnost dokládají přiložené prezenční listiny, včetně zápisů z 

daných jednání. Z posledního uskutečněného jednání, které se uskutečnilo na Slovensku v Klokočově, jsou pořízeny i 

fotografie.Mimo osobní setkání probíhala komunikace i formou emailů.

Cílová hodnota: N/A

Doba plnění: 06/2019 - 06/2019

Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

Kód a název

P0110 Partneři aktivně zapojení do společných aktivit
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ANO

ANO

8.2.1 Společenský dopad

Na realizaci projektu se budou společně podílet všichni partneři - žadatel, HCP, Partner 2, Partner 3, Partner 4. Projekt 

má vypracovaný společný harmonogram aktivit, na jehož tvrobě se podíleli a odsouhlasili jej všichni partneři z obou 

stran hranice. Stejně tak všechny aktivity projektu budou realizovány za účasti všech partnerů, přičemž každý partner 

bude mít jednu ze 4 aktivit na starost jako hlavní koordinátor a za tuto aktivitu bude organizačně zodpovídat. Celkem 3 

aktivity se uskuteční na území ČR a jedna dvoudenní aktivita na Slovensku. Úspěšná realizace projektu bude 

podpořena společnými koordinačními schůzkami v průběhu.

Na projektu "Náš domov" se personálně podílí partneři z obou stran hranice na základě společného rozhodnutí během 

přípravy projektu. Pro účel realizace projektu byl vytvořen projektový tým, který je složen ze zástupců všech zapojených 

partnerů a podílel se již na přípravě projektového záměru:

- Vedoucí projektový manažer - Mgr. Jan Horák (projektový manažer žadatele) - odpovídá za realizaci projektu

- Projektový manažer MŠ Klokočov - Bc. Ingrid Časnochová (MŠ Klokočov - HCP) - odpovídá za realizaci aktivity č. 3

- projektový manažer MŠ Varenská - Mgr. Stanislava Korcová (MŠ Varenská - Partner 2) - odpovídá za realizaci aktivity 

č. 4

- projektový manažer MŠ Špálova - Jarmila Karnovaská (MŠ Špálova - Partner 3) - odpovídá za realizaci aktivity č. 1

- projektový manažer ZŠaMŠ Ostrčilova - Mgr. Eva Šestáková (ZŠaMŠ Ostrčilova - Partner 4) - odpovídá za realizaci 

aktivity č. 2

Žadatele koordinuje projektový tým a navíc celkově za projekt administrativně a finančně odpovídá.

8.1.3 Společný personál

8.2 Přeshraniční dopad

Vynaložení finančních prostředků je v rámci projektu naplánováno jako účelné, hospodárné a efektivní. Celková výše finančních 

prostředků reflektuje povahu malého projektu se zapojením 5 partnerů. Všechny finanční prsotředky spravuje v rámci projektu žadatel - 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž jejich vynaložení je čistě ve prospěch zapojených partnerských MŠ na obou 

stranách hranice. Vzhledem k tomu, že všichni partneři jsou zapojeni do všech aktivit projektu, tak se nemůže stát to, že by byl některý 

z partnerů o něco ochuzen. Menší počet aktivit konajících se na území SR je kompenzováno tím, že aktivita Návštěva Klokočova a 

okolí bude realizována jako dvoudenní, čímž se zvýší vynaložené finanční prostředky na tuto aktivitu. Samotné výstupy projektu však 

budou rozděleny rovnoměrně mezi všechny partnery, bez přihlížení ke státní příslušnosti partnerů.

Realizací projektu "Náš domov" dojde vytvoření nových společných přeshraničních struktur a vazeb. Zapojení partneři se potkávají 

prvně v rámci tohoto projektu a jeho úspěšná realizace bmá perspektivu pro další spolupráci. Partneři z obou stran hranice, zejméa 

pedagogové zapojených MŠ, se vzájemně obohatí o své zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání. Účastnící se děti získají nové 

povědomí o SR, respektive ČR. V rámci zaměření projektu se účastníci dozvědí více o prostřed, ve kterém žijí jejich přeshraniční 

partneři, respektive i o tom, ve kterém žijí oni sami. Důležité bude závěrečné poznání a uvědomění si, že i když žijí v rozdílném 

prostředí, tak jsou v konečném důsledku všichni, jako lidé, stejní. Realizací projektu dojde také k odstranění bariéra navázání nových 

přeshraničních kontaktů, a to u dětí i pedagogů. Realizace projektu bude mít vliv i nazlepšení životních podmínek účastníků - nové 

pomůcky pro MŠ, nové poznání, nové obzory a mořnosti.

Cílové skupiny projektu se dozvědí nové informace a získají nové zkušenosti v oblasti prostředí, ve kterém žijí. Důležité je uvědomění 

si, že existují i jiné oblasti, než je jejich domovské prostředí. Z tohoto pohledu budou mít realizované aktivity dopad na obou stranách 

hranice, a to i přesto, že se 3 ze 4 stěžejních aktivit uskuteční v ČR a pouze jedna na Slovensku. Každá z aktivit, však má potenciál 

účastníky obohatit o nové poznání. Vyzkouší si jak život ve městě a jeho nástrahy, tak i život na venkově, stejně tak jako i oblasti 

společné pro obě tato prostředí lidského života.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

8.2.4 Územní dopad
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Podíl v %

100,00%

85,00%

0,00%

15,00%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

13 015,30

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 25,66%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

3 339,39

 

Částka celkem 

v EUR
Podíl celkem v %

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:

1 952,30 €

0,00 €

6 KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

9.B Spolufinancování

0,00%

13 015,30

Částka v EUR

13 015,30 €

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:

100,00%

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Statutární město Ostrava, městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz

11 063,00 85,00%

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 11 095,30 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

Celkový rozpočet žadatele

0,00%

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)

Materská škola, Klokočov č. 976 

11 063,00 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)

1 920,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Geografická poloha míst realizace aktivit projektu má pozitivní vliv na cíle projektu a je přínosem. Vybraní partneři se nacházejí ve 

dvou odlišných oblastech, které jsou od sebe vzdáleny cca hodinu cesty, což považujeme za přiměřené. Slovenská MŠ Klokočov se 

nachází ve venkovské oblasti v dostatečné vzdálenosti od velkých sídel. Naopak partnerské české MŠ jsou z Ostravy, jednoho z 

největších a nejindustriálnějších měst v rámci ČR. Na příkladech těchto dvou oblastí se dá v rámci projektu ideálně poukázat na 

rozdílnosti a zároveň podobnosti obyvatel na obou stranách hranice.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"
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13 015,30 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní) 

4 Zplnomocnění k zastupování

7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)

3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční 

partner

5 Výpis z rejstříku trestů (platí pouze pro žadatele ze SR)

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Jiné veřejné zdroje:

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,

0,00%

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

11.  Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

▪  veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné, 

▪  malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým sa stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu a kterým sa stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  (dále jen 

,,obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,

▪  zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,

▪  na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly 

kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut 

příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,

8 Dohoda o spolupráci partnerů

9 Příprava malého projektu

CELKEM:

16 Výpis z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a důvodová zpráva

11 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)

10 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)

0,00%

1 952,30 15,00%

2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)

▪  jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,

Další volitelné přílohy

14a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)

Další přílohy

14b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Povinně dokládaná příloha

15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD

13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
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Místo podpisu: Datum podpisu:

Ostrava

Místo podpisu: Datum podpisu:

KlokočovBc. Ingrid Časnochová

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:
Podpis:

Ing. Petra Bernfeldová

▪  jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je 

spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost 

mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností. Souhlasím 

se správou, zpracováním a uchovávaním všech uvedených osobních údajův v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce.

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

žadatele, titul za jménem:
Podpis:
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