
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Tomáš starosta obce

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Tomáš starosta obce

E-mail: Telefon / mobil:

Kraj, stát: Zlínský kraj Česká republika

00304484

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů   

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

Žadatel: Obec Zděchov

Název malého projektu:                         Za vůní našeho ovoce

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Za vůní ovoce

Kód výzvy: 1/FMP/6c/I, N

Celkové výdaje malého projektu: 41 086,04

Požadovaná výše NFP: 27 964,49

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Statutární orgán:

Předmět činnosti žadatele: samospráva

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/01/022

Hlavní přeshraniční partner: Obec Jasenica

Další projektoví partneři: Obec Huslenky

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

Zděchov č.p. 175, 756 07 Zděchov

CZ00304484

Příjmení

Plátce DPH: ANO

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování písemností: Obec Zděchov, 756 07, Zděchov 175, Zlínský kraj

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Kocourek

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Obec Zděchov

Sektor: veřejný

Kocourek
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Richard starosta obce

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Oldřich starosta obce

E-mail: Telefon / mobil:

Hospodářská činnost: 18 Veřejná správa

Typ území: 03 Venkovské oblasti (řídké osídlení) 

Kraj, stát: Trenčianský samosprávny kraj Slovenská republika

Kraj, stát: Zlínský kraj Česká republika

Sektor:

018 17  Jasenica 130

Statutární orgán:

Název/obchodní jméno:

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

Sídlo:

IČ:

Operační program: 

Kód žádosti o NFP: 

Kód výzvy:

Adresa pro doručování písemností:

1/FMP/6c/I, N

CZ/FMP/6c/01/022

00317349

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředí

3. Místo realizace malého projektu

Region (NUTS II): Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Prioritní osa: 

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

2. Identifikace malého projektu

3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů 

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

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

01 Nenávratný grant

Verejný sektor

Příjmení

Pekar

092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu 

Forma financování: 

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

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Za vůní našeho ovoce

Za vůní ovoce

Obec Jasenica

MP splňuje strategii kraje: Ano

1.3 Identifikace partnera malého projektu 2

Název/obchodní jméno: Obec Huslenky

Sídlo: 756 02  Huslenky 494

IČ: 00303828

Sektor: veřejný

Statutární orgán:

Příjmení

Surala
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parc.č. 1079, katastrální území Zděchov

Region (NUTS II): 

Obec: Zděchov

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

VsetínOkres (NUTS IV):

Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV): Vsetín

Obec:

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

Huslenky

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

Okres (NUTS IV):

Region (NUTS II): 

Trenčínský samosprávný kraj

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

Vyšší územní celek (NUTS III):

Považská Bystrica

západní Slovensko

Obec: Jasenica

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

Ve Zděchově proběhne výběrové řízení a bude se realizovat výstavba Centra vzdělávání v oboru sadařství a zpracování ovoce na Valašsku, jehož 

součástí bude také Informační centrum. V Jasenici budou při společné stezce vysázeny ovocné stromy. Následně dojde k popularizaci společné 

stezky Za vůní našeho ovoce procházející katastry partnerských obcí prostřednictvím tematicky zaměřených setkání na obou stranách. Sušírna ovoce 

bude využívána obyvateli Zděchova, a to bezplatně s využitím vlastních surovin. Dále bude sloužit jako vzdělávací centrum pro praktické ukázky 

sušení ovoce žákům škol, návštěvníkům a dalším zájemcům. 

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Po realizaci projektu budou partneři pokračovat ve vzájemné spolupráci a navážou dalšími společnými aktivitami, které vzejdou právě z realizace 

předmětného malého projektu. Finančně bude projekt nejnáročnější na začátku. Po období realizace už je projekt udržitelný z vlastních zdrojů 

partnerů. Místní obyvatelé a spolky využívající objekt sušírny budou využívat vlastní suroviny, které nebudou dále prodávány, ale budou sloužit jako 

ochutnávky místní produkce pro návštěvníky Zděchova, při workshopech v objektu sušírny. Bude tedy docházet k efektivnímu zpracování ovoce 

místních obyvatel, včetně zpracování ovoce ze stromů v ovocném sadu, v jehož prostorách se objekt sušírny nachází. Ovoce bude sloužit také jako 

občerstvení při společných setkání partnerů po skončení realizace malého projektu.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

V partnerských obcích je evidentní společná snaha o zlepšení kvality přístupu k přírodnímu a kulturnímu dědictví. Obec Zděchov je jednou z mála obcí 

v Česku, které patří do krajiny po dlouhá staletí kultivovaná člověkem a kde se zachovaly mimořádně cenné přírodní i historické hodnoty. Na 

katastrech obcí Zděchov i Huslenky se nachází jedinečné orchidejové louky, pastviny a původní pasekářské usedlosti. Ve Zděchově se nachází také 

původní ovocný sad, v němž jsou zastoupené různé druhy ovocných stromů. V prostorách tohoto sadu by se měla v rámci projektu realizovat sušírna 

ovoce. Stromy, které zde rostou, jsou původní, bez jakýchkoliv genetických zásahů. Vzácnost původních ovocných stromů je všeobecně málo známá, 

proto je potřebné i tímto způsobem v dnešní přetechnizované době zachovávat harmonickou krajinu, kde jsou lidské aktivity v rovnováze s přírodou a 

tuto tradici předávat z generace na generaci. Partnerské obce jsou přes hřeben Javorníků propojeny společnými turistickými trasami (viz mapa v 

příloze Žádosti). Společné území je zároveň turisticky velmi atraktivní. Z tohoto důvodu je jedním z cílů malého projektu popularizace této společné 

stezky.

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Obec Zděchov se nachází na východě Moravy v blízkosti slovenské hranice a geograficky i katastrálně sousedí s obcí Huslenky. Obec Jasenica je 

situovaná v regionu Horné Považie, v dolní části Papradňanské doliny. Přes hřeben Javorníků jsou všechny partnerské obce propojeny stávajícími, 

značenými turistickými trasami. Za účelem popularizace této společné stezky Za vůní našeho ovoce je cílem realizace Centra vzdělávání v oboru 

ovocnářství a zpracování ovoce na Valašsku včetně informačního centra ve Zděchově v prostorách stávajícího ovocného sadu, výsadba ovocných 

stromů v obci Jasenica podél této stezky na slovenské straně a popularizace této společné stezky prostřednictvím tematických setkání partnerů na 

obou stranách.
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Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel

Zapojení partnerů

žadatel

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2A07 - Setkání pracovního týmu 

A04 - Pořízení vybavení turisticky 

atraktivních objektů pro zatraktivnění 

přírodního dědictví 

09/2019 09/2019

12/2018 11/2019

obyvatelé přeshraničního regionu

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

seznamu)

Řízení  malého projektu 12/2018 11/2019

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: návštěvníci přeshraničního 

regionu

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

Zabezpečení povinné publicity 

projektu
12/2018

Pro účely řízení a administrativy malého projektu bude vytvořen společný realizační tým sestávající z těchto pozicí: 

Vedoucí projektový manažer (dále jen VPM) - řízení projektu jako celku a celková zodpovědnost za řádnou a správnou realizaci

Finanční manažer - finanční řízení projektu ze strany žadatele

Projektový manažer (dále jen PM) - celková koordinace projektu jako celku na straně přeshraničního partnera

Realizátoři aktivit - organizační a technické zajištění společných aktivit v době realizace projektu ze strany žadatele, přeshraničního partnera i partnera 

projektu

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Ambicí předkládaného projektu je propojit partnerské obce společným tematickým produktem. Protože se jedná o společné území partnerských obcí, 

tak by realizace aktivit samostatně na každé straně neměla žádný význam. Všechny aktivity projektu jsou koncipované tak, aby měly silný 

přeshraniční charakter a přínos na obou stranách hranice. 

5.  Popis cílové skupiny  

6.  Harmonogram realizace aktivit

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

11/2019

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

A03 - Vybudování turisticky 

atraktivních objektů pro zatraktivnění 

přírodního dědictví (stavební práce)

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Konec realizace aktivity

A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

Konec realizace aktivity

02/2019 09/2019

Dojde ke zvýšení informovanosti o společné stezce vedoucí kolem Papajského sedla, Makyty a přes populární hřeben Javorníků. Stezka je atraktivní 

nejen pro pěší turisty, ale také pro náročnější cykloturisty. Návštěvníci Zděchova by mohli v případě realizace malého projektu navštívit místní sušírnu 

ovoce a využít informačního centra, které bude součástí objektu. 

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

Po dobu realizace projektu proběhnou 2 společné setkání. Je počítáno s tím, že setkání v Jasenici se zúčastní minimálně 40 osob ze strany žadatele 

a partnera a setkání ve Zděchově také minimálně 40 osob ze strany přeshraničního partnera a partnera. Obyvatelé budou mít z realizace malého 

projektu přínos spočívající v dobudování infrastruktury, která bude sloužit také pro jejich aktivity. 

Typ aktivity: 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

Na začátku realizace projektu bude uskutečněno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací za účelem realizace sušírny ovoce a informačního 

centra. Na straně přeshraničního partnera dojde podél společné stezky k výsadbě ovocných stromů. Ovocné stromy ve stávajícím sadu ve Zděchově i 

nově vysazené ovocné stromy v Jasenici budou opatřeny dřevěnými informačními tabulkami. Na začátku trasy a na katastru partnerské obce 

Huslenky budou instalovány informační tabule s vykreslenou stezkou za Vůní našeho ovoce. V průběhu realizace projektu budou graficky zpracovány 

a vytištěny informační materiály. 

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 
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Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Partneři podílející se na aktivitě:

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

12/2018 - 11/2019

N/A

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

N/A

N/A

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

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: 

Publicita bude zajišťována po celou dobu realizace projektu prostřednictvím webových stránek 

partnerů, webových stránek turistické oblasti Valašsko - www.visit-valassko.cz a facebookového 

profilu. Po dobu realizace objektu sušírny a informačního centra bude na viditelném místě 

umístěna dočasná informační tabule, která bude po realizaci nahrazena trvalou pamětní tabulí. 

Publicita bude zajištěna také na informačních materiálech, tabulích a menších tabulkách na 

ovocných stromech. Projekt bude prezentován také v místním tisku a také veškeré tištěné 

výstupy budou obsahovat publicitní loga. 

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner

Řízení projektu

Projekt bude řízen statutárními zástupci partnerů, vedoucím projektovým manažerem, 

projektovým manažerem ze strany hlavního přeshraničního partnera, realizátory a finančním 

manažerem. Vedoucí projektový manažer musí dbát na dodržování Pravidel Programu a po 

celou dobu realizace malého projektu budou probíhat konzultace s administrátorem Fondu 

malých projektů.

N/A

Projektová aktivita

Začátek realizace aktivity 

10/2019 10/2019

11/2019

G01 - Aktivity na prezentaci 

přírodního a kulturního dědictví 

realizované formou doplňkových 

aktivit.

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

Začátek realizace aktivity 

A09 - Prezentační a propagační 

aktivity ve vztahu k realizovanému 

objektu 

Popis projektové aktivity: 

Projektová aktivita

Konec realizace aktivity

Konec realizace aktivity

G01 - Aktivity na prezentaci 

přírodního a kulturního dědictví 

realizované formou doplňkových 

aktivit.

05/2019 05/2019

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

12/2018
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Měřitelný ukazatel:

Projektová aktivita:
A03 - Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví (stavební 

práce)

N/A

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

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

Konkrétní cíl:

Partneři podílející se na aktivitě:

Popis projektové aktivity: Do prostoru Informačního centra budou pořízeny dvě dřevěné lavice s opěradly a dřevěný stůl 

pro odkládání. Vznikne tak prostor pro posezení při workshopech, exkurzích a pro návštěvníky.

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Popis projektové aktivity: V rámci této aktivity bude po výběru dodavatele realizováno Centrum vzdělávání v oboru 

ovocnářství a zpracování ovoce na Valašsku. Objekt bude součástí stávajícího ovocného sadu a 

bude rozdělený na místnost informačního centra a místnost s pásy na sušení ovoce. Jedná se o 

přízemní nepodsklepený objekt. Založení stavby je navrženo na betonových pásech. Jsou 

navrženy dřevěné roubené obvodové stěny a není řešena stropní konstrukce. Je navržen krov z 

dřevěných hranolů. Jako střešní krytina bude dřevěný štípaný šindel, výplně otvorů - dřevo. 

Objekt nebude napojen na žádné inženýrské sítě. Sušárna má betonový podklad a dřevěnou 

roubenou konstrukci. Součástí kamen jsou lésy (po zatopení se lésy nahřejou), ne něž se 

pokládá nakrájené ovoce a suší se dle potřeby.

12/2018 - 11/2019

Měřitelný ukazatel: Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví

Měrná jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 

02/2019 - 09/2019

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel

Výchozí hodnota: N/A

žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner 2

Doba plnění: 09/2019

Typ aktivity: 
A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

1

Doba plnění: 

Typ aktivity: 
A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel

N/A

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: N/A

N/A

Doba plnění: 

0

Cílová hodnota: 

Typ aktivity: 
A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

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

přeshraničního regionu

Projektová aktivita: A04 - Pořízení vybavení turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví 

N/A

Cílová hodnota: 
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12/2018 - 11/2019

N/A

V rámci této aktivity proběhne ve Zděchově na začátku realizace projektu setkání realizačního 

týmu. Další setkání realizačního týmu budou probíhat po celou dobu realizace malého projektu.

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Měřitelný ukazatel: N/A

A07 - Setkání pracovního týmu 

N/A

Doba plnění: 12/2018 - 11/2019

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner 2

Typ aktivity: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

N/A

Doba plnění: 

Měrná jednotka: 

V rámci této aktivity bude zajištěna publicita podle Pravidel Programu, projekt bude 

prezentovaný v místním tisku, na webových stránkách partnerů a v nákladu 500 ks bude vytištěn 

informační a propagační materiál. U stezky Za vůní našeho ovoce budou na třech místech 

umístěny informační tabule a dřevěnými informačními tabulkami budou opatřeny také jednotlivé 

druhy ovocných stromů, jak těch ve stávajícím ovocném sadu ve Zděchově, tak i nově 

vysazených v obci Jasenica. Propagační materiál bude obsahovat vykreslenou společnou 

stezku Za vůní našeho ovoce, informace o partnerských obcích pro návštěvníky regionu a tipy 

na výlety ve společném příhraničním území. Předpokládá se formát 15x15cm. Informační tabule 

o rozměru 0,6 m čtverečních budou obsahovat také vykreslenou společnou stezku Za vůní 

našeho ovoce a informace o společném příhraničním území pro návštěvníky regionu. Tabule na 

ovocných stromech budou obsahovat informace o konkrétním druhu ovocného stromu a 

informace o možnostech zpracování ovoce z předmětného stromu. Ne dřevěnou desku o 

předpokládaném rozměru 30x15 cm budou instalovány kovové plíšky s těmito informacemi. 

Pravidla publicity budou dodržena také v případě informačního materiálu, infotabulí a menších 

tabulek, které budou na ovocných stromech.

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner 2

Typ aktivity: 
A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu 

N/A

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

Měřitelný ukazatel: N/A

Cílová hodnota: 

N/A

Výchozí hodnota: 

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.

Popis projektové aktivity: 

Partneři podílející se na aktivitě:

G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. 

Konkrétní cíl:

Konkrétní cíl:
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 1 N/A HP UR

ANO

ANO

ANO

N/A

V rámci této aktivity proběhne jednodenní setkání ve Zděchově. V prostorách Centra vzdělávání 

v oboru ovocnářství a zpracování ovoce na Valašsku proběhne praktický workshop s ukázkami 

zpracování ovoce, kterému bude předcházet veřejná prezentace pro širokou veřejnost.

Kód a název

P0686 Zhodnocené objekty kulturního a přírodního 

dědictví

N/A

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel:

N/A

Výchozí hodnota: 

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: N/A

8. Spolupráce a dopad

O společné přípravě svědčí fotodokumentace a prezenční listiny v příloze žádosti. V průběhu přípravy žádosti proběhla 

jedna schůzka ve Zděchově a jedna schůzka v Jasenici. Partneři byli v intenzivním telefonickém i mailovém kontaktu. 

Doba plnění: 10/2019

Popis projektové aktivity: V rámci této aktivity proběhne v Jasenici jednodenní setkání, kterého se budou účastnit zástupci 

žadatele i partnera projektu. Proběhne turistický pochod po stezce Za vůní našeho ovoce. 

Ovocné stromy budou zasazeny před tímto setkáním. Setkání se bude účastnit 40 osob ze 

strany žadatele a partnera - Obce Huslenky. Za účelem popularizace stezky Za vůní našeho 

ovoce proběhne po dobu pěšího výletu fotosoutěž účastníků. 

Cílová hodnota: N/A

Doba plnění: 05/2019

N/A

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

aktivit.

Popis projektové aktivity: 

žadatel, hlavní přeshraniční partner, partner 2

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

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

přeshraničního regionu

8.1.1 Společná příprava

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1 Přeshraniční spolupráce 

8.2 Přeshraniční dopad

Měřitelný ukazatel: N/A

8.2.1 Společenský dopad

Na všech aktivitách se budou podílet všichni partneři, kromě realizace stavby sušírny a informačního centra, která je 

plně v kompetenci žadatele. 

Projekt bude řízen a implementován také zástupcem z Jasenice (projektový manažer) a z Huslenek (realizátor aktivit).

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál
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Podíl v %

100,00%

68,06%

0,00%

31,94%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

41 086,04

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 6,08%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

2 497,20

Všechny aktivity projektu se realizují výhradně v příhraničním území v prostředí partnerských obcí, které jsou od sebe odděleny pouze 

hřebenem Javorníků. Z realizace malého projektu budou mít prospěch všechny vymezené cílové skupiny na obou stranách hranice. 

9. Rozpočet malého projektu

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 3 930,00 €

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: 3 058,40 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 394,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 32 853,64 €

6 KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 850,00 €

27 964,49 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)

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

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje) 13 121,55 €

9.B Spolufinancování

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

8.2.4 Územní dopad

Celkový rozpočet žadatele

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

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

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Obec Zděchov

Obec Jasenica

Částka v EUR

41 086,04 €

Aktivity předkládaného malého projektu mají především přispět ke zlepšení přeshraniční spolupráce a rozvoji cestovního ruchu. 

Předkládané aktivity je možné realizovat za předpokladu, že budou vynaložené výdaje, které jsou uvedeny v podrobném rozpočtu 

projektu. Partneři projektu deklarují, že jsou schopni ve spolupráci po skončení realizace malého projektu pokračovat v rámci vlastních 

finančních prostředků. Finančně je malý projekt nejnáročnější na svém začátku. 

Základní společenský dopad, který se v případě realizace malého projektu projeví, je vytvoření velmi atraktivního turistického objektu. 

Partneři projektu mají ambici, aby se díky realizaci malého projektu celkově zvýšil počet návštěvníků obcí a jejich povědomí o společné 

stezce, kterou lze absolvovat pěšky nebo na kole a aby měli prostor pro doplnění informací. V neposlední řadě dojde také k 

vybudování infrastruktury pro místní obyvatele, kteří se zde mohou setkávat při prospěšných činnostech.

Základním přínosem pro cílové skupiny je vytvoření nových aktivit s možností trávení volného času. Přidanou hodnotou tohoto dopadu 

je, že se jedná o environmentální aktivity, které přispívají ke zvelebování přírodního prostředí. Projekt skýtá mnoho oblastí, v nichž 

mohou účastníci aktivit získat nové poznatky a zručnosti. 
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Částka celkem v 

EUR
Podíl celkem v %

41 086,04 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

4 Zplnomocnění k zastupování

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

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,

8 Dohoda o spolupráci partnerů

9 Příprava malého projektu

CELKEM:

16 Kopie mapy společného příhraničního území

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%

2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští 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)

Další volitelné přílohy

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

13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

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

27 964,49 68,06%

41 086,04

0,00%

0,00%

0,00%

13 121,55 31,94%

100,00%

5 Výpis z rejstříku trestů

Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Jiné veřejné zdroje:

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

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:
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Místo podpisu: Datum podpisu:

Místo podpisu: Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního 

přeshraničního partnera, titul za jménem:
Podpis:

▪  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,

▪  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).

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:

Ing. Tomáš Kocourek

Ing. Richard Pekar

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
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