
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Pavel MBA ředitel

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Sektor: veřejný

Hrubec

Kraj, stát:

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/02/035

Hlavní přeshraniční partner: Trenčianské múzeum v Trenčíně

Další projektoví partneři: Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole- Obec Vysoké Pole

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Příjmení

Plátce DPH: NE

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

Kraj, stát: Zlínský

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

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

Žadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Název malého projektu:                         Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě 

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Expozice

Kód výzvy: 2/FMP/6c/I, N

Celkové výdaje malého projektu: 35 100,00

Požadovaná výše NFP: 29 835,00

Statutární orgán:

Předmět činnosti žadatele: kulturní, výchovné a vzdělávací akce a programy vyplývající z hlavního účelu zřízení organizace 

Česká republika

00089982

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Název: 

Sídlo: 
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Pavel MBA ředitel

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Jana

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Peter ředitel

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

1.3 Identifikace partnera malého projektu 2

Název/obchodní jméno: Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole- Obec Vysoké Pole

Sídlo: Vysoké Pole 118, 763 25 Vysoké Pole

Trenčianské múzeum v Trenčíně

Verejný sektor

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Martinisko

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

Hrubec

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Příjmení

Kontaktní osoba:

34059199

Statutární orgán:

Příjmení

Název/obchodní jméno:

Sektor:

Mierové námestie 46, 911 01 Trenčín

Adresa pro doručování písemností:

Příjmení

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Sídlo:

IČ:

Název: 

Sídlo: 

Vavrečkova 7040, 760 01 ZLÍN

Adresa pro doručování písemností:

Koláčková

Adresa pro doručování písemností:

Kraj, stát: Trenčianský Slovenská republika

Kraj, stát:

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Josef starosta

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

MP splňuje strategii kraje: Ano

IČ: 00284700

Sektor: veřejný

Statutární orgán:

Příjmení

Zicha

Příjmení

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě 

Expozice

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.

01 Nenávratný grant

094 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dědictví

Forma financování: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředíPrioritní osa: 

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

Operační program: 

2. Identifikace malého projektu

3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů 

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

Kód výzvy:

Adresa pro doručování písemností:

Název: 

Sídlo: 

2/FMP/6c/I, N

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

03 Venkovské oblasti (řídké osídlení) 

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

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

Adresa pro doručování písemností:

Kraj, stát: Česká republika

Kraj, stát:

Hospodářská činnost: 15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb

Typ území: 
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Vyšší územní celek (NUTS III):

Okres (NUTS IV):

Okres (NUTS IV):

Region (NUTS II): 

Obec:

Trenčínský samosprávný kraj

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

Vyšší územní celek (NUTS III):

Trenčín

západní Slovensko

Region (NUTS II): 

Obec: Trenčín

Vyšší územní celek (NUTS III):

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Cílem projektu je přiblížit události z regionální historie od 1. osídlení až po současnost, rozšířit povědomí o těchto událostech i mimo region a vytvořit 

efektivní výukovou pomůcku, která může pomoci začlenit téma česko-slovenské historie do výuky. Jako nejvhodnější technické řešení instalace se 

jeví velká dotyková obrazovka, u které bude moct prezentaci sledovat a případně ovládat více lidí. Prezentace bude přehrávána z multimediálního 

přehrávače napojeného na internetovou síť. Takové řešení umožní vzdálenou servisní správu pro případ řešení problémů nebo pro případnou 

aktualizaci projektu. Přehrávač také umožní nastavit harmonogram časovače zapnutí a vypnutí prezentace tak, aby byl provoz instalace zcela 

automatický. Bude se jednat o aktivně řešenou expozici.

Obec:

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV): Zlín

Obec:

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

Region (NUTS II): 

Vysoké Pole

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): 

Obec: Zlín

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

3. Místo realizace malého projektu

Zlín

Region (NUTS II): Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV):

Střední Morava

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

Okres (NUTS IV):
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Pořízený majetek – velká dotyková obrazovka s interaktivní expozicí československých dějin bude nadále sloužit i v době udržitelnosti pro české i 

přeshraniční partnery a širokou veřejnost z obou zemí. Využitelná bude nejen v místě realizace formou interaktivní dotykové obrazovky, ale i v online 

verzi na webových stránkách, kde ji mohou využívat všechny cílové skupiny československého příhraničí. Aktivní expozice bude umístěna v 

Envirocentru pro krajinu ve Vysokém Poli a po vybudování Muzea Ploština v roce 2022 zde bude dále prezentována. Interaktivní expozice bude i 

marketingově prospěšná pro žadatele i slovenského partnera, jelikož bude zachycovat historické události a zajímavá místa na jejich území a 

inspirovat k návštěvě českou i slovenskou veřejnost.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

S ohledem na efektivnost je jako výstup projektu zvolena interaktivní mapa, která bude volně přístupná prostřednictvím webové aplikace. Kromě 

geografického zpracování bude mapa obsahovat také fotodokumentaci a informace o tom, jak se tato místa měnila od 1. osídlení československého 

území až po současnost v závislosti na politickém vývoji. Uživatel si tak prostřednictvím mapy bude moci vytvořit představu o vývoji situace v tomto 

regionu a získá přehled o místech, kde došlo k nejvýznamnějším událostem. Předpokladem je, že mapa bude volně přístupná i přes mobilní aplikace 

přímo v terénu, čímž by se zvýšila její atraktivita pro uživatele. Projekt by byl realizován v Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole (předpoklad od roku 

2020 do roku 2022). Po vybudování Muzea Ploština (předpoklad r. 2022) by byl přemístěn do nového muzea na Ploštině.Toto místo je záměrně 

určeno tak, aby bylo jako memento tragických historických událostí. Aktivní expozice bude v místě realizace, pasivní expozice bude figurovat na 

webových stránkách k tomu určených tak, aby ji mohli využívat všechny cílové skupiny na obou stranách příhraničí. Po realizaci projektu dojde k 

oficiálnímu otevření a představení expozice (cca 2. polovina roku 2020), kde budou pozváni partneři a odborná veřejnost (historikové, zaměstnanci 

muzeí apod.). Od prosince 2020 by byla expozice zpřístupněna pro širokou veřejnost.

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

udržitelnosti)

S ohledem na zaměření a výstupy projektu budou jeho výsledky dlouhodobě udržitelné a velmi přínosné pro další činnost obou partnerů projektu, a to 

zejména v oblasti edukační, popularizační a nabídky speciálního vzdělávání. Pořízené pomůcky budou i po skončení projektu sloužit svému účelu a 

podpoře vzdělávání, a také i k přeshraniční spolupráci. Náklady na další údržbu pomůcek a pořízení nezbytného materiálu budou hrazeny v rámci 

běžného rozpočtu na činnost organizace, a to na obou stranách hranice. Projekt v rámci udržitelnosti generuje finanční potřeby v malém rozsahu a s 

ohledem na jeho zaměření a cíle bude naopak významnou podporou modernizace programů a přístupů k výuce přírodních věd a techniky.V rámci 

udržitelnosti bude expozice přemístěna do plánovaného Muzea Ploština, které by mělo být zrealizováno v roce 2022. Důvodem je nejen oživení nové 

expozice, ale také přínos nových návštěvníků. Po realizaci bude každý rok probíhat min. 1 setkání partnerů s plánovaným dalším progresem.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

Pro realizaci projektu bude sestaven společný realizační tým, skládající se ze zástupců českého i slovenského partnera:

1. koordinátor projektu (ČR) - nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu, řídí realizaci jako celek, koordinuje a zastřešuje českou i slovenskou 

část, aplikuje zkuzšenosti z realizaci dotačních projektů

2. finanční manažer (ČR) - má na starosti finanční zabezpečení na české straně, zodpovídá za aktivity konané na této straně hranice, kontroluje 

dodržování aktivit, jejich harmonogramu, organizuje účastníky za českou stranu, poskytuje informace ohledně správného provedení projektu, 

komunikuje se SR partnerem

3. finanční manažer (SR) - má na starost finanční zabezpečení na slovenské straně, zodpovídá za aktivity konané na slovenské straně, kontroluje 

dodržování aktivit, jejich harmonogramu, organizuje účastníky za slovenskou stranu, komunikuje s českým partnerem

Společný tým komunikuje formou e-mailu, telefonu, skype. Jsou plánována i společná koordinační setkání. 

Předkládaný mikroprojekt je realizován v této podobě na česko-slovenské hranici prvně -  je pilotním projektem na dané téma.

Žadatel nemá doposud zkušenosti s dotačními projekty přeshraniční spolupráce, má však zkušenost s přeshraniční spoluprácí jako takovou.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Důvodem potřeby přeshraniční spolupráce je příprava atraktivní muzejní expozice, která má nejen historicky-prezentační hodnotu, ale také současně 

splňuje vysoké nároky současných technologických požadavků, příprava multimediální expozice, která v geografickém modelu prezentuje genezi 

historického prostoru a vytvoření HW a SW, který zvýší rámec veřejného zájmu o danou tématiku. Předmětem tohoto projektu není možné realizovat z 

národních dotačních zdrojů, proto žadatel doufá v podporu z přeshraniční spolupráce.

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Přeshraniční projekt je zaměřený na rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálního vzdělávacího HW a SW. Předmětem projektu je 

přiblízení klíčových historických události, které se reálně odehrály na území Zlínského a Trenčianského kraje, žákům, studentům a návštěvníkům a 

rozšíření povědomí o těchto událostech formou interaktivní expozice. V dnešní době dnes dva samostatné státy zaměřují svoji pozornost především 

na události spojené s jejich národem, nikoli s územím československých zemí. Projekt by měl proto přiblížit historické události od 1. osídlení až po 

současnost. Události v tomto regionu měli společnou historii obou národů, nelze vnímat ani učit ji odděleně, ale je třeba ji předkládat v souvislostech. 

Právě to je důvod, proč je u projektu významná přeshraniční spolupráce. Nejde jenom o oživení vzájemných vztahů, ale o pochopení propojení naší 

společné historie.
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1000

1000

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

31.12.2020

Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12) 12

Realizací daného projektu dojde k oživení vzájemných vztahů i pochopení propojení naší novodobé historie

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

Realizací daného projektu dojde k oživení vzájemných vztahů i pochopení propojení naší společné historie

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

Součástí dodávky technického zajištění bude speciální vzdělávací SW programu, který bude naprogramován jako multimediální expozice - mapový 

podklad s rozšířenými možnostmi a speciální HW, na kterém bude SW (program) fungovat.

návštěvníci přeshraničního 

regionu

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního 

regionu

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

5.  Popis cílové skupiny  

6.  Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu 01.01.2020

Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu

Řízení projektu

Projekt bude řízen realizačním týmem. Budou realizovány schůzky společného týmu, jak na 

straně žadatele tak i HCP. Setkání pracovního týmu bude mít za úkol napasovat aktivity a 

harmonogram projektu do konkrétního časového rámce založeného na aktuální situaci, aby byl 

řádně a včas realizován. Rozvrhne se harmonogram práce a přidělí se konkrétní úkoly a 

termíny.Tým bude koordinovat aktivity na obou stranách hranice. Z rozpočtu je relevantní 

kapitola 1. Osobní náklady.

N/A

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

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

0

N/A

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Partneři podílející se na aktivitě:

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

1.1.2020 - 31.12.2020

0

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

žadatel, HCP
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0

Cílová hodnota: 

Popis projektové aktivity: 

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.

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP

0

Doba plnění: 

0

Cílová hodnota: 1

Doba plnění: 1.1.2020 - 31.12.2020

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Popis projektové aktivity: Předmětem projektu je vytvoření historické interaktivní mapy. Jako nejvhodnější technické řešení 

instalace se jeví velká dotyková obrazovka, u které bude moct prezentaci sledovat a případně 

ovládat více lidí. Prezentace bude přehrávána

z multimediálního přehrávače napojeného na internetovou síť. Takové řešení umožní

vzdálenou servisní správu pro případ řešení problémů nebo pro případnou aktualizaci

projektu. Přehrávač také umožní nastavit harmonogram časovače zapnutí a vypnutí

prezentace tak, aby byl provoz instalace zcela automatický.

Prezentace bude vyrobena pomocí programovacího jazyka HTML5 a bude plně kompatibilní 

napříč systémovými i mobilními platformami (PC, MAC, iOS, Android) bez nutnosti jakékoliv 

doplňkové instalace. Prezentaci bude možné dle přání klienta provozovat i online na webu a 

umístěním na webový server bude možná i její jednoduchá případná budoucí aktualizace. Z 

rozpočtu je relevantní kapitola 5. 

Investice.Interaktivní mapa bude promítat historické události od 1. osídlení po současnost. 

Výroba historického scénáře obsahu a vývoje mapy na základě historických faktů týkajících se 

událostí v okolí a na území československých zemí. Tvorba popisů jednotlivých historických 

prvků a historických událostí mapy. Navržení obrazové a zvukové dokumentace k jednotlivým 

historickým prvkům a událostem. Z rozpočtu je relevantní položka 3.1 Historický námět.

Vzhledem k výši pořizovaného vybavení bude realizováno výběrové řízení na dodávku. Z 

rozpočtu je relevantní položka 3.3 Výběrová řízení.

Měřitelný ukazatel: N/A

Tato aktivita vytvoří, graficky zpracuje a vytiskne jednoduché barevné propagační materiály, 

které podpoří vytvořenou interaktivní mapu a poskytnou informace o přeshraničním projektu. Z 

rozpočtu je relevantní položka 3.2. Propagační materiály.

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

1.1.2020 - 31.12.2020

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: počet

Výchozí hodnota: 

Projektová aktivita: E02 - Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu
Konkrétní cíl:

str. 7/12



Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 1 N/A N/A

N/A

ANO

ANO

8.1.1 Společná příprava

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.

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1 Přeshraniční spolupráce 

Projekt předpokládá více činností, na kterých se budou podílet oba partneři současně. Každá činnost odpovídá jednomu 

z partnerů jako celku a druhý partner je zodpovědný za část programu a za účast osob z její části hranice. Projekt 

vytváří prostor pro intenzivní společnou realizaci.

N/A

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: 0

8. Spolupráce a dopad

Předložený projekt je výsledkem společného postupu při jeho přípravě. Byly uspořádány dvě pracovní schůze 

přípravného týmu (viz listiny o přítomnosti), kde byly dohodnuty základní rysy společného projektu a činnosti. Různé 

činnosti projektu již byly vypracovány, přičemž každý z partnerů připravuje programový obsah činností na jeho straně, 

ale tak, aby se jednotlivé činnosti vzájemně shodly a měly jednotný záměr. Během návrhu partneři komunikují nejen 

osobně, ale také i telefonicky, Skypem a e-mailem.

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP, Partner MP

Výchozí hodnota: 0

Doba plnění: 

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

Měřitelný ukazatel:

N/A

1.1.2020 - 31.12.2020

Popis projektové aktivity: Tato aktivita bude mít za úkol představit a slavnostně otevřít realizované investiční aktivity tohoto 

projektu v Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně za účasti žadatele,HCP, Partner PP. Z 

rozpočtu je relevantní položka 3.4 Přeprava účastníků, 3.5. Občerstvení účastníků.

Kód a název

P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní dědictví
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ANO

Zejména finančný dopad projektu je možnost zvýšení cestovního ruchu v obcích, což přináší příliv finančních prostředků do regionu. 

Druhotným dopadem je, že zvýšený příliv turistů vytváří prostor pro poskytování služeb, který ještě nebyl poptáván, což vytváří místo 

pro zlepšení podnikatelského prostředí. Oba vymezené aspekty znamenají příliv finančních prostředků do veřejného i podnikatelského 

sektoru, který má přímý dopad na zvyšování životní úrovně a konkurenceschopnost partnerů.

8.2.4 Územní dopad

8.2 Přeshraniční dopad

S ohledem na společné provádění projektu bude zřízen společný projektový tým, který bude mít přesnou formu 

spolupráce a bude realizovat celý projekt společně. Kromě vedoucího projektového manažere, budou tvořeny finančními 

manažery na obou stranách hranice. Oba partneři mají dlouhodobou zkušenost s realizací projektů a mají kvalifikované 

interní pracovníky, zaručující úspěšnou realizaci projektu, ať už z implementačního, organizačního a profesního 

hlediska. Jsou připraveni předat své zkušenosti v realizaci projektu i po jeho dokončení v době udržitelnosti.

Cílem projektu je přiblížení klíčových historických událostí, které se reálně odehrály na území Zlínského a Trenčianského kraje 

atraktivní formou interaktivní expozice. Dojde tak ke zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu, i o zvýšerní povědomí žákům a studentům.

Dopad na cílové skupiny bude stejný na obou stranách hranice, neboť oba přeshraniční partneři přispějí k oživení vzájemných vztahů i 

pochopení propojení naší společné historie, zkvalitnění a rozšíření povědomí o historických událostech. S tím souvisí i zvýšení 

návštěvnosti kulturních a přírodních památek obcí a regionů a také jejich učení. Turisté a návštěvníci regionů budou mít k dispozici 

propagační nástroje pro usnadnění jejich touhy prozkoumat neznámé, a naučit se něco nového v příjemném prostředí. Zároveň bude 

růst cestovního ruchu vytvářet nové podnikatelské příležitosti, které mají přímý dopad na místní obyvatelstvo v podobě zvýšené životní 

úrovně a konkurenceschopnosti.

8.2.1 Společenský dopad

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 5 500,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

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

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 3 600,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Všechny činnosti projektu jsou prováděny výhradně v příhraničních oblastech. Současně jsou všechny činnosti připravovány společně 

a budou také společně prováděny cílovými skupinami z obou zemí. Partnerství v projektu není formální, protože vzdálenost mezi 

partnerskými komunitami není tak veliká. Výsledky projektu jsou zaměřeny na cílové skupiny a také se očekává, že budou sdíleny 

pomocí cílových skupin z obou stran hranice. Důsledkem těchto činností bude zlepšení kvality učení o kulturních a přírodních 

památkách přeshraničních regionů a zároveň rozvoj přeshraniční spolupráce. 

9. Rozpočet malého projektu
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Podíl v %

100,00%

85,00%

0,00%

15,00%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

35 100,00

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 6,13%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

2 150,00

Částka celkem v 

EUR
Podíl celkem v %

35 100,00 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

Celkový rozpočet žadatele

85,00%

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Jiné veřejné zdroje:

9.B Spolufinancování

0,00%

100,00%

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Muzeum jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, příspěvková organizace

Trenčianské múzeum v Trenčíně

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 26 000,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

35 100,00

6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

CELKEM:

0,00%

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

0,00%

0,00 €

29 835,00 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)

Částka v EUR

35 100,00 €

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

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje) 5 265,00 €

5 265,00 15,00%

0,00%

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

29 835,00
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4 Zplnomocnění k zastupování

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

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

5 Výpis z rejstříku trestů

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

partner

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,

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

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

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)
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Místo podpisu: Datum podpisu:

Zlín

Místo podpisu: Datum podpisu:

TrenčínMgr. Peter Martinisko

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

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:

Mgr. Pavel Hrubec, MBA
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