
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Dagmar sekretář sdružení

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Moravskoslezský Česká republika

70632073

Kraj, stát:

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

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

Žadatel: Region Beskydy

Název malého projektu:                         Propagujeme se navzájem

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Propagujeme

Kód výzvy: 2/FMP/6c/I, N

Celkové výdaje malého projektu: 19 365,00

Požadovaná výše NFP: 16460,25

Statutární orgán:

Předmět činnosti žadatele:
Účelem sdružení je podpora a realizace česko-polské a česko-slovenské přeshraniční 

spolupráce na území beskydského regionu.

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/02/041

Hlavní přeshraniční partner: Mikroregión Horné Kysuce

Další projektoví partneři:

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek, 738 01

CZ70632073

Příjmení

Plátce DPH: NE

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

Název: 

Sídlo: 

Kraj, stát:

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Region Beskydy

Sektor: veřejný

Valášková
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Dagmar sekretář sdružení

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Daniela finanční manažer

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

JUDr. Ľubomír předseda sdružení

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Kraj, stát: Žilinský Slovenská republika

Kraj, stát:

Adresa pro doručování písemností: Jašíkova 178, Turzovka, 023 54

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností:

Benešová

Sídlo: 

Příjmení

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Sídlo:

IČ:

Název: 

Příjmení

Název/obchodní jméno:

Verejný sektorSektor:

Jašíkova 178, Turzovka, 023 54

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

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

Valášková

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Příjmení

Kontaktní osoba:

37905791

Statutární orgán:

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Golis

Mikroregión Horné Kysuce
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Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů

03 Venkovské oblasti (řídké osídlení) 

15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb

Typ území: 

01 Nenávratný grant

Kód výzvy: 2/FMP/6c/I, N

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředí

Okres (NUTS IV):

Prioritní osa: 

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

Operační program: 

2. Identifikace malého projektu

3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů 

Hospodářská činnost: 

Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Nový Jičín

Region (NUTS II): Moravskoslezsko

Vyšší územní celek (NUTS III): Moravskoslezský kraj

092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu 

Forma financování: 

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Cílem projektu je propagace kulturního a přírodního dědictví regionu Beskydy a mikroregionu Horné Kysuce. Aktivitami projektu budou: grafické 

zpracování a tisk cyklomapy RB a MHK, tvorba propagačních viedospotů žáky ZŠ RB a MHK, vytvoření webu pro umístění  natočených videospotů a 

jejich lokalizaci prostřednictvím ilustrační mapy a soutěž o nejzdařilejší videospot včetně odměny. Cílovými skupinami jsou turisté, cykloturisté, 

obyvatelé včetně dětí zapojených do tvorby videospotů a soutěže. Místem realizace je Frýdlant nad Ostravicí - kancelář / obce RB a MHK. Měřitelné 

ukazatele: počet ucelených produktů zhodnocujících kulturní a přírodní dědictví - 2. 

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace: 

Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje: 

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

4. podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

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

Obec:

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

3. Místo realizace malého projektu

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):

Čadca

západní Slovensko

Obec:
Turzovka,Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Olešná, Podvysoká, Makov, 

Staškov, Vysoká nad Kysucou, Raková, Zákopčie

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Propagujeme se navzájem

Propagujeme

MP splňuje strategii kraje: Ano
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4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Beskydy jsou horský masív, který se obloukovitě rozkládá na území Česka, Polska a Slovenska. Beskydská krajina má spoustu podob od hlubokých 

lesů, strmých strání a divokých přírodních scenerií, až po městskou krajinu. Krajina pobeskydí disponuje historicky významnými památkami a 

zajímavostmi, okouzlující přírodní scenérií, rázovitou architekturou i moderními výdobytky civilizace. Celý region má tímto vytvořené výborné 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvoj turistického ruchu je jednoznačnou prioritou všech pobeskydských obcí. Region Beskydy je svazkem 

7 mikroregionů, do kterých je sdruženo 6 měst a 56 obcí s 250 tis. obyvateli. Mikroregión Horné Kysuce sdružuje 9 obcí s 25 tis. obyvateli. Region i 

řada členských obcí úzce spolupracuje se zahraničními partnery, zejména s obcemi a sdruženími na Slovensku. Nevýznamná jazyková bariéra, 

společná historie a společná snaha o hospodářský rozvoj v širokém spektru odvětví poskytují prostor pro rozvoj cestovního ruchu a tím zvýšení 

ekonomického významu turizmu v lokalitách, ve kterých zejména v důsledku ochrany životního prostředí (část území leží v CHKO Beskydy) nelze 

realizovat rozvoj v rámci jiných hospodářských odvětví. Zvýšením podílu turismu na ekonomice těchto lokalit budou posíleny podmínky pro rozvoj 

služeb, zejména služeb přímo souvisejících nebo navazujících na cestovní ruch.  Záměrem projektu je zvýšení atraktivity česko-slovenského příhraničí 

pro tuzemské i zahraniční turisty s cílem využít regionálních specifik ke zvýšení návštěvnosti regionu, popularizaci nejzajímavějších turistických tras, 

cyklotras a dalších zajímavých míst sloužících pro sportovní vyžití návštěvníků či obyvatel. Záměrem projektu je popularizace těchto míst široké 

veřejnosti (sportovně zaměřená veřejnost, turisté zahraniční a tuzemští, obyvatelé regionu, zejména mladá generace) prostřednictvím tištěných 

materiálů a multimediální propagace.

Žadatel je organizaci, která funguje již téměř dvacet let. Zajišťuje realizaci projektů prostřednictvím svých zaměstnanců, účetní jednotky, zaměstnanců 

na DPP a dalších externích dodavatelů specifických služeb.  Členy sdružení jsou svazky obcí, tedy stabilní subjekty sdružující 56 obcí a 6 měst. 

Žadatel hospodaří s rozpočtem, který se skládá z příspěvků měst a obcí dle počtu obyvatel, dotací a darů různých subjektů, nevyjímaje statutární 

město Frýdek - Místek. Nedílnou částí rozpočtu sdružení jsou vratky dotací za projekty. 

Distribuce tištěných materiálů bude probíhat mimo jiné pracovníky turistických informačních center v rámci jejich pracovní činnosti, dále obcemi, 

samotným žadatelem a projektovým partnerem v rámci akcí cestovního ruchu. Videospoty realizované v rámci projektu budou zavěšeny na webu 

žadatele minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Region Beskydy je schopen finančně zabezpečit distribuci materiálů z vlastních zdrojů či zdrojů 

členských obcí.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

Pro realizaci projektu bude vytvořen projektový tým složený z projektového manažera žadatele a PM partnera projektu, dalších osob (např. zpracování 

grafické podoby webu a mapy), viz rozpočet projektu. Všichni se budou podílet na realizaci aktivit projektu.

Větší díl odpovědnosti za projekt ponese žadatel, který také zajistí financování projektu a plnění naplánovaných aktivit.

Žadatel zajistí vlastními pracovníky: řízení projektu, realizaci všech proj. aktivit a vyúčtování projektu.

Partner projektu zajistí vlastními pracovníky: realizaci soutěže na svém území včetně spolupráce při jejím vyhodnocení, informace pro tištěnou mapu, 

distribuci mapy a publicitu projektu.

Externími dodavateli bude zajištěna: úprava on-line portálů (tvorba a grafické zpracování webové aplikace, grafické zpracování, předtisková úprava a 

tisk propagačního materiálu, doprava vítězů soutěže a občerstvení pro vítěze soutěže.

Projektovým manažerem žadatele bude Daniela Benešová, fin.manažer sdružení, dalším členem projektového týmu bude paní Dagmar Valášková 

odpovědná za propagaci projektu.

Projektovým manažerem partnera bude Lenka Kubíková.

Oddělené účetnictví projektu bude zajišťovat fa Bernatíková, která vede účetnictví organizaci žadatele.

Žadatel je organizace s mnohaletou zkušeností se zpracováváním, předkládáním a vlastní realizaci projektů zaměřených na podporu rozvoje 

cestovního ruchu. V posledních několika letech realizoval či realizuje tyto projekty:

- Vítejte v Euroregionu Beskydy (propagační materiály a periodický propagační magazín) OPPS CZ-PL rok 2012 až 2014

- Slyšíme a vnímáme ER Beskydy (mluvící QR kódy, propagační materiály) OPPS SK-CZ Fond mikroporjektů rok 2014 až 2015

- Propaguajeme (fotoworkshopy, propagační materiály a další formy propagace cestovního ruchu) INTERREG V-A CZ-PL, Fond mikroprojektů rok 

2018 dosud.

Dále RB realizoval např. SK-CZ mikroprojekty Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté, Putování za tradicí a krásou CZ-SK Beskyd, Křížem krážem CZ-SK 

ER Beskydy aj.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

Aktivity projektu budou realizovány převážně projektovými manažery obou partnerů, dále budou využiti externí dodavatelé odborných služeb. Způsob 

realizace jednotlivých aktivit: 

- grafické zpracování a tisk cyklomapy společného území - aktivita bude řešena dodávkou externí služby, projektoví manažeři vymezí sledované území 

a budou se podílet na zadání vstupních údajů a odsouhlasení výstupů; 

- vytvoření webu pro umístění natočených videospotů a ilustrační mapu - aktivita bude řešena dodávkou externí služby, projektoví manažeři budou 

vyhodnocovat obsah jednotlivých videospotů a koordinovat jejich umístění na webové stránky; 

- soutěž o nejzdařilejší videospot - projektoví manžeři vyhodnotí celou soutěž a vítězům připraví odměnu.  

4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majektu v rámci 

udržitelnosti)
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cca 10 000

cca 275 000

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

Řízení projektu

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Partneři podílející se na aktivitě: Źadatel, HCP

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: návštěvníci přeshraničního 

regionu

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Projekt je koncipován jako společný pro na sebe navazující území Regionu Beskydy a Mikroregioónu Horné Kysuce, protože je zaměřen na společnou 

propagaci území a jeho přírodního a kulturního dědictví jako jediné destinace. V době intenzivního síťování a rozvoje moderních technologií cílí projekt 

také na mladou generaci, pro kterou je využívání elektronických médií samozřejmostí. Pomocí videospotů, soutěže a následné odměny projekt přímo 

podporuje vzájemnou informovanost mládeže o turistických cílech RB a MHK a motivuje mládež k zapojení se do aktivit projektu a poznávání 

turistických zajímavostí na obou stranách hranice. Projekt vytváří společnou databázi propagačních videospotů, které budou sloužit ke zviditelnění 

společného regionu a obce regionu RB  MHK je budou moci použít ke své propagaci, např. v rámci webových stránek, infopointů apod.

5.  Popis cílové skupiny  

6.  Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu 01.09.2019

Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu

Projekt vytvoří společný produkt propagace CZ-SK území (videospoty a cyklomapa), rozšíří turistickou nabídku RB a MHK o moderní produkt 

propagace, zvýší atraktivitu společného území, usnadní orientaci turistů v regionu a v samotné turistické nabídce t a tím přispěje ke zvýšené 

návštěnosti území a prodloužení hlavní turistické sezony v regionu. Společné produkty propagace pozitivně ovlivní délku pobytu turistů v regionu, 

počty ubytování a navazujících služeb. 

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

Vytvoření konkrétní nabídky turistických možností ve společném území, snadnější orientace v RB a MHK, možnost využití moderních technologií a 

trendů, zviditelnění nabídky česko-slovenského příhraničí, motivace aktivně sportující veřejnosti k návštěvě turistických cílů, zapojení mládeže do 

soutěže a tím vyplnění volného času mladé generace - žáků škol, turistických oddílů a dalších zájmových organizací. Zviditelnění obce, města či 

lokality, zvýšení informovanosti, návštěvnosti a navázání užších přeshraničních kontaktů.

Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)

obyvatelé přeshraničního 

regionu

10,00

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

30.06.2020
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Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

Projekt bude realizován oběma partnery společně. Každý partner bude zodpovědný za realizaci 

jemu svěřených úkolů, ale nutně musí být nápomocen i při realizaci úkolů partnera. Aktivity na 

obou stranách hranice se vzájemně doplňují a jsou naplánovány tak, aby byl dosažen konkrétní 

výsledek. Oba partneři znají specifika regionu na své straně hranice. Tato znalost místních 

poměrů je nezastupitelná a pro konečný výsledek celého projektu zásadní. Vzájemná 

spolupráce na projektu je podmínkou úspěšného dosažení projektem stanovených cílů. 

Vytvoření pracovního týmu ve složení projektoví manažeři a osoby podílející se na realizaci 

projektu, příprava projektových aktivit včetně sběru podkladů pro tištěnou mapu (příprava 

textových podkladů a fotografií), administrace videospotů, webového portálu, soutěže pro žáky 

škol, příprava publicity projektu - realizováno vlastními zaměstnanci.

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 75% žadatel, 25% HCP.

Vazba na rozpočet: DPP Hlavní projektový manažer, Projektový manažer.

N/A

Typ aktivity: 

E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívaní 

přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako 

ucelených produktů pro návštěvníky.

0

N/A

Partneři podílející se na aktivitě:

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

09/2019 - 06/2020

0

Źadatel, HCP

Měřitelný ukazatel: N/A

Konkrétní cíl:
2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

V rámci všech aktivit budou uplatňovány zásady publicity vyplývající z programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika. Účastníci projektových aktivit budou verbálním sdělením 

informováni o financování projektu z programu v souladu s jeho pravidly. Informování veřejnosti 

proběhne formou tiskových zpráv v tisku a na webu obou partnerů (vlastními zaměstnanci); 

informace o programu Interreg V-A SK-CZ Fond mikroprojektů budou realizovány ve všech 

tištěných a elektronických výstupech projektu. V případě potřeby bude zvolena další forma 

propagace, zejména soutěže.

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 75% žadatel, 25% HCP.

Vazba na rozpočet: DPP Realizátor aktivit.

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

Měřitelný ukazatel:

09/2019 - 06/2020

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

N/A

Výchozí hodnota: 

Měrná jednotka: 

Źadatel, HCP

Popis projektové aktivity: 

0

Doba plnění: 

Partneři podílející se na aktivitě:

0

Cílová hodnota: 

str. 6/14



1

Měřitelný ukazatel:

Projektová aktivita:
E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost 

nebo zaměřených na specifické cílové skupiny

N/A

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu
Konkrétní cíl:

Popis projektové aktivity: Tvorba propagačních videí žáky ZŠ RB a MHK

Zpracování věcného obsahu propagačních videí, jejichž cílem bude představit očima mladé 

generace turistické cíle obce, ve které bydlí nebo obce, ve které navštěvují základní školu 

(obsahem videí budou přírodní a kulturní atraktivity obce a okolí-např. kulturní a přírodní 

památky, naučné stezky, cykloturistika, pěší turistika aj.), stanovení doporučené délky videa a 

dalších parametrů. Oslovení základních škol v RB a MHK – zadání zpracování videí žákům škol 

jako týmové práce. Motivace dětí soutěží o nejhezčí videospot s odměnou pro celou třídu - 

realizováno vlastními zaměstnanci.

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 60% žadatel, 40% HCP.

Vazba na rozpočet: neváže se výdaj.

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: počet

Výchozí hodnota: 

Popis projektové aktivity: Grafické zpracování a tisk cyklomapy

Sběr podkladů pro popisovou část mapy, poskytnutí mapových podkladů včetně práv k tisku, 

grafické zpracování mapy včetně popisu turistických cílů, předtisková příprava a tisk cyklomapy 

Region Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce, velikost mapy cca 975 x 675 mm, složená na 

formát cca 97,5 x 225 mm, měřítko cca 1:35 000, přesná velikost i měřítko mapy je dáno 

obsahem-velikostí předmětného území, materiál G-print 100 g, barevnost 4/4, počet kusů 20 

000, (popis českých atraktivit bude uveden v češtině, popis slovenských atraktivit ve 

slovenštině), doprava map objednateli - realizováno externím dodavatelem.

Distribuce propagačních materiálů - cyklomapy prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu, 

informačních center a obcí Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce – realizováno 

vlastními zaměstnanci ve spolupráci s obcemi a městy.

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 80% žadatel, 20% HCP.

Vazba na rozpočet: Grafické zpracování, tisk cyklomapy.

Typ aktivity: 

Doba plnění: 9/2019 – 6/2020

Partneři podílející se na aktivitě: Źadatel, HCP

Výchozí hodnota: N/A

G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. 

N/A

Měrná jednotka: 

Konkrétní cíl:
2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:
G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových 

aktivit.

0

Cílová hodnota: 
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F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších 

inovativních způsobů propagace a publicity

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

9/2019 – 5/2020

Partneři podílející se na aktivitě:

Doba plnění: 

Měrná jednotka: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

Žadatel

Źadatel, HCP

Typ aktivity: G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. 

G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových 

aktivit.

Doba plnění: 

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

1

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

9/2019 – 5/2020

0

Zpracování on-line portálu pro zveřejnění videí

Tvorba a grafické zpracování webové aplikace, včetně ilustrační mapy s označenými turistickými 

cíli, které žáci zachytí prostřednictvím videí a včetně internetového formuláře pro zasílání videí, 

administrace videí v rámci portálu, umístění videí na portál - realizováno externím dodavatelem a 

vlastními zaměstnanci.

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 90% žadatel, 10% HCP.

Vazba na rozpočet: webový portál

Výchozí hodnota: 

Typ aktivity: F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

Soutěž

Příprava soutěže, vytvoření hodnotící komise, informace o soutěži v tisku, na webu žadatele a 

webu projektového partnera, vyhodnocení soutěže, odměnění výherců - realizováno vlastními 

zaměstnanci, externím dodavatelem

Odměna pro české výherce – výlet pro cca 45 dětí včetně pedagogického doprovodu na 

Slovensko, návštěva turisticky zajímavého místa (doprava, vstupné, občerstvení, propagační 

předmět s povinnou publicitou - např. batoh)

Odměna pro slovenské výherce – výlet pro cca 45 dětí včetně pedagogického doprovodu na 

Moravu, návštěva turisticky zajímavého místa (doprava, vstupné, občerstvení, propagační 

předmět s povinnou publicitou - např. batoh). 

Projekt bude realizován primárně ve Frýdlantě nad Ostravicí - kancelář RB a v Turzovce - 

prostory HCP. Podíl na realizaci projektu bude cca 50% žadatel, 50% HCP.

Vazba na rozpočet: Autobusová přeprava, občerstvení, vstupné, propagační předměty.

N/A

počet

Partneři podílející se na aktivitě:
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 2 N/A N/A

Kód a název

P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: 

Měřitelný ukazatel: N/A

Cílová hodnota: N/A

Doba plnění: 5/2020 – 6/2020

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP

Typ aktivity: 

N/A

Výchozí hodnota: 

N/A

Výchozí hodnota: N/A

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita: E06 - Setkání pracovního týmu

Popis projektové aktivity: Projektová aktivita se týká společných setkání projektového týmu složeného ze zástupců obou 

partnerů a dodavatelů technologií.Jsou plánována minimálně čtyři setkání.

1. Cílem prvního setkání bude projednání obsahu a formy tištěné mapy a stanovení parametrů 

propagačních videospotů a způsob oslovení základních škol obou regionů.

2. Cílem druhého setkání bude koordinace tvorby webové stránky. 

3. Cílem třetího setkání bude vyhodnocení vyhodnocení soutěže formou výběru nej... videa 

společnou komisí. 

4. Předání tištěných materiálů k distribuci, vyhodnocení a ukončení celého projektu.

Všechna setkání proběhnou v Turzovce, v režii RB.

Vazba na rozpočet: neváže se výdaj.

N/A

Cílová hodnota: N/A

Doba plnění: 9/2019 – 6/2020

N/AMěřitelný ukazatel:

E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívaní 

přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako 

ucelených produktů pro návštěvníky.

Měrná jednotka: 

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

Konkrétní cíl:
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ANO

ANO

ANO

Projekt realizují dva partneři, kteří již spolu spolupracovali, kteří tímto upevní vzájemné vztahy, navážou na dosavadní dobrou 

spolupráci a vytvoří podmínky pro realizaci dalších aktivit v následujících letech.

Hlavním přínosem tohoto projektu je popularizace turistických atraktivit široké veřejnosti s využitím moderních multimediálních a 

interaktivních metod. Projekt není primárně zaměřený na budování infrastruktury cestovního ruchu ale na její propagaci, přiblížení 

veřejnosti a prezentování možností stanovených turisticky atraktivních tras a lokalit cílovým skupinám. 

Cílem projektu je odstranění jazykové bariéry a navázání kontaktů, zejména u mladé generace - žádků škol, přiblížení 

československého příhraničí a jeho atraktivity široké veřejnosti a posílení vlivu turismu na ekonomiku řešeného území a prodloužení 

pobytu turistů v regionu širokou nabídkou volnočasového vyžití a prodloužení turistické sezóny v oblasti.

8. Spolupráce a dopad

Vzájemná spolupráce partnerů projektu již probíhala v rámci realizace několika předchozích projektů, kdy Mikroregion 

Horné Kysuce, jakožto slovenský partner, zaštiťoval spolupráci při projektových aktivitách. Spolupráce vždy byla plodná 

a přínosná.

Partneři projektu se v průběhu přípravy dohodli, jakým způsobem se budou podílet na realizaci projektu, dále se dohodli 

na pravidlech soutěže, způsobu zveřejnění pořízených videospotů, propagaci projektu, jeho výstupů a distribuci 

tištěných materiálů v řešeném území. Oba partneři souhlasili s územním vymezením mikroprojektu. Příprava projektu 

intenzívně probíhala od října 2018, kdy se telefonicky partneři dohodli o možnosti podání žádosti o dotaci, a dále jednali 

osobně - viz zápisy z jednání obou partnerů. Kromě osobních setkání spolu partneři komunikovali telefonicky a e-

mailem.

8.1 Přeshraniční spolupráce 

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Pro realizaci projektu bude vytvořen projektový tým, jehož cílem bude realizace všech projektových aktivit. 

Žadatel zajistí vlastními pracovníky: řízení projektu, sběr podkladů pro tištěné mapy, tisk a distribuci mapy, organizaci 

soutěže pro žáky ZŠ s cílem vytvořit videospoty, zajistí webovou stránku k umístění spotů(grafické zpracování atd.), 

zveřejní spoty na webu, organizační zajištění a program výletů pro výherce soutěže a vyúčtování projektu .

Partner projektu zajistí /poskytne vlastními pracovníky: realizaci videospotů a soutěže na svém území včetně spolupráce 

při vyhodnocení soutěže, informace pro tištěnou mapu, distribuci mapy a publicitu projektu.

Pro realizaci projektu bude vytvořen projektový tým složený z projektového manažera žadatele – Ing. Daniela Benešová 

a PM partnera projektu – Mgr. Lenka Kubíková. Další členem projektového týmu na straně žadatele bude Dagmar 

Valášková, projektový manažer a sekretář sdružení Region Beskydy, odpovědná za realizaci propagačních opatření v 

rámci projektu.

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál

8.1.1 Společná příprava
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Území žadatele a HCP je spojeno společnou hranicí, tím jsou zachovány přirozené historické vazby obyvatel a společná prezentace 

regionu pramení ze společné historie a tradic. Geografická poloha míst realizace negativně neovlivňuje projekt, kanceláře žadatele a 

HCP jsou od sebe vzdáleny cca 40 km. Projekt bude popisovat území RB a MHK jako jedné destinace, která přirozeně láká turisty se 

zájmem o návštěvu pohoří Beskyd a tím rozšíří turistickou nabídku hlavně pro turisty Moravskoslezského a Žilinského kraje, kteří tvoří 

významnou část návštěvníků.

9. Rozpočet malého projektu

0,00 €

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 3 850,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 15 515,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:

Projekt je určen široké veřejnosti, zejména pak turistům, místní mládeži a obyvatelům z obou stran hranice. Aktivity malého projektu 

jsou koncipovány tak, aby byly realizovány na obou stranách hranice a měly stejně významný dopad na cílové skupiny z obou stran 

hranice. Projekt by měl motivovat veřejnost k aktivnímu trávení času v RB a MHK tím, že přiměje veřejnost navštívit některou z oblastí 

prezentovaných realizovanými videospoty. 

Dopad pro turisty:

- prezentace oblasti jako společného území, 

- snažší orientace v území a turistické nabídce, 

- prodloužení turistické sezony, 

- moderní a atraktivnější forma propagace území.

Dopad pro obyvatele:

- prezentace obcí a měst, 

- zapojení dětí do volnočasových aktivit a smysluplné trávení volného času, 

- odbourání jazykové bariéry, 

- seznámení s turistickou nabídkou v CZ-SK příhranicí.

8.2.4 Územní dopad

Financování projektu bude realizováno českým žadatelem v souladu s podrobným rozpočtem. Vynaložené náklady budou mít dopad i 

na slovenského projektového partnera. Plánované výstupy projektu budou vždy obsahovat informace o HCP, což přispěje k jeho 

propagaci a tím i ke zvýšení návštěvnosti. 

Projekt předpokládá financování projektových aktivit HCP ve výši ..... celkových způsobilých výdajů projektu.

Samotná realizace projektu bude mít druhotný dopad na území prodloužením turistické sezóny a větším přílivem turistů, což pozitivně 

ovlivní drobné podnikatele v cestovním ruchu.
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Podíl v %

100,00%

85,00%

0,00%

15,00%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

19 365,00

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 24,22%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

4 690,00

Částka celkem v 

EUR
Podíl celkem v %

19 365,00 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

4 Zplnomocnění k zastupování

Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR) 0,00 €

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje) 2 904,75 €

0,00%

0,00%

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

16 460,25

16 460,25 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)

Částka v EUR

19 365,00 €

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

8 Dohoda o spolupráci partnerů

CELKEM:

0,00%

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

0,00%

19 365,00

9.B Spolufinancování

2 904,75 15,00%

100,00%

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Region Beskydy

Mikroregión Horné Kysuce

85,00%

Celkový rozpočet žadatele

5 Výpis z rejstříku trestů

Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

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

partner

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

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Jiné veřejné zdroje:

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé
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10b 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, flash disk

14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

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,

9 Příprava malého projektu

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

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

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

▪  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).

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

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

10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)

Další přílohy

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
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hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:
Podpis:

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

Pro ČR žadatele: 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 a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchovávaním všech uvedených osobních údajův v souladu se zák. č. 18/2018 

Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnení  některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu 

spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie 

osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, 

ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-

zilinskom-samospravnom-kraji/

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

žadatele, titul za jménem:
Podpis:

Dagmar Valášková

JUDr. Ľubomír Golis
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