
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Martina ředitelka

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Sektor: veřejný

Janochová

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/02/036

Hlavní přeshraniční partner: Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región

Další projektoví partneři:

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

J. A. Bati 5520, 76001 Zlín

neplátce DPH

Příjmení

 -

 -Plátce DPH: NE

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

Kraj, stát: Zlínský kraj

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

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

Žadatel: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Název malého projektu:                         Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Putování po CM stezce

Kód výzvy: 2/FMP/6c/I, N

Celkové výdaje malého projektu: 23 500,00

Požadovaná výše NFP: 19974,99

Statutární orgán:

Předmět činnosti žadatele:

a) Koordinace činností, publicita a marketing v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a 

Metoděje

b) Rozvoj Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje naplňující kritéria certifikace dle 

Rozhodnutí CM/Res(2013)67 o kulturních stezkách Rady Evropy

Česká republika

2057531

Název: 

Sídlo: 
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Martin projektový manažer

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Martina ředitelka

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Juraj predseda

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región

Verejný sektor

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Gerlici

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

Peterka

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Příjmení

Kraj, stát:

Kontaktní osoba:

42377897

Statutární orgán:

Příjmení

Název/obchodní jméno:

Sektor:

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Adresa pro doručování písemností:

Příjmení

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Sídlo:

IČ:

Název: 

Sídlo: 

Adresa pro doručování písemností:

Janochová

Adresa pro doručování písemností: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Adresa pro doručování písemností:

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Kraj, stát: Trenčiansky samosprávny kraj Slovenská republika

Kraj, stát:

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností
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Vyšší územní celek (NUTS III):

Okres (NUTS IV):

MP splňuje strategii kraje: Ano

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům

Putování po CM stezce

Okres (NUTS IV):

Region (NUTS II): 

Trenčínský samosprávný krajVyšší územní celek (NUTS III):

Trenčín

západní Slovensko

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace: 

Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje: 

Obec:

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

Vyšší územní celek (NUTS III): Jihomoravský kraj

Okres (NUTS IV): Blansko, Brno-Venkov, Hodonín, Vyškov. 

Obec:

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

Region (NUTS II): 

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

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

Popis: Projekt nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje žádné skupiny obyvatelstva.

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

01 Nenávratný grant

092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu 

Forma financování: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředí

Region (NUTS II): 

Obec:

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

3. Místo realizace malého projektu

Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Vsetín

Region (NUTS II): Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV):

Jihovýchod

Prioritní 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: 2/FMP/6c/I, N

07 Velké a malé městské oblasti a venkovské oblasti

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

Hospodářská činnost: 24 Jiné nespecifikované služby

Typ území: 
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4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

Obec:

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

Obec:

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

Region (NUTS II): západní Slovensko

Obec:

Okres (NUTS IV):

Vyšší územní celek (NUTS III):

Vyšší územní celek (NUTS III):

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

CMstezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách sv.Cyrila a Metoděje a jejich následovníků spojující církevní,raně středověké 

a jiné kulturní památky či jiné turistické a přírodní atraktivity,jejichž primárním cílem je Velehrad.V roce 2014 byl vytvořen v rámci Fondu 

mikroprojektů průvodce"Poutní stezka sv.Cyrila a Metoděje"na trasách Svatý Kopeček-Velehrad a Šaštín-Velehrad.Průvodce vznikl na základě 

podpory církevní turistiky a realizace tradičních pěších církevních poutí organizovaných Maticí velehradské,hostýnské,svatokopecké a 

svatoantonínské.

V roce 2018 sdruženíEKSCM a KČT uzavřeli Smlouvu o spolupráci na vyznačení a údržbě poutních tras CMstezky v ČR,v rámci které byly v první 

etapě v roce 2018 vyznačeny 3 poutní trasy CMstezky:Pustevny-Velehrad(131 km),Vranov-Velehrad(100 km),Žítkova-Velehrad(68 km). V roce 2018 

proběhlo jednání sdruženíEKSCM s KST,jehož výstupem byla dohoda na uzavření Smlouvy o spolupráci na vyznačení a údržbě poutních tras 

CMstezky v SR.V rámci této smlouvy dojde v první etapě k vyznačení trasy Skalka nad Váhom/Trenčín-Žítková.

Vícedenní pěší putování je současným trendem rozvoje cestovního ruchu v Evropě zvláště s rozvojem svatojakubské cesty do Santiaga de 

Compostely.V ČRaSR není tento trend dostatečně využíván.Z tohoto důvodu sdruženíEKSCM využívá silného tématu Putování po stopách sv.Cyrila 

a Metoděje,které je společné pro ČRaSR,aby lidé putovali za poznáním společných kulturních kořenů.Aby bylo možné putovat a poznávat krásy 

okolí,je k tomu nutné mít průvodce,který nás informuje kudy máme jít,co na trase můžeme potkat,jaké jsou překážky apod. včetně zavedení 

poutního pasu a certifikátu poutníka.Abychom zvýšili potřebu jít po těchto trasách,je nutné tomu dát určitý příběh,který nadchne.Proto vytvoříme 8 

videí z putování po 4 trasách z pohledu poutníků a 1 cca 60min.dokument.video(příloha16).Oproti pořádání tradičních křesťan.poutí je produkt cílen 

na individuál.turisty/poutníky nebo menší skupiny turistů/poutníků.

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Cílem je zvýšení atraktivity území pro pěšího putování mistních obyvatel,turistů a poutníků po trasách CMstezky na území moravsko-slovenského 

příhraničí prostřednictvím šetrného turismu. Plánované aktivity projektu,tj.vytvoření souboru prezentačních videí z pohledu poutníků/turistů putujícího 

po 4 trasách CMstezky a vytvoření průvodců po trasách CMstezky včetně vytvoření a zavedení poutního pasu a pam.listu poutníka,přispějí nejen ke 

zvýšení atraktivity pěšího putování, ale zároveň ke zvýšení atraktivity známých i méně známých přírodních,kulturních a technických památek,které 

podél tras CMstezky na území ZK,JMK,TSK a TTSK jsou.Realizací projektu dojde k vytvoření udržitelného produktu kultur.turismu rozvíjejícího pěší 

putování,místní kulturu a zvyšujícího atraktivnost přírod.dědictví.

Region (NUTS II): 

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

Okres (NUTS IV): Skalica, Senica

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

Projekt je založen na spolupráci partnerů, kteří budou společně realizovat aktivity projektu.Oba partneři vnesou do projektu odborné zkušenosti a 

znalosti.K dosažení cílů projektu je nutné v první fázi: 1)Vytvořit itineráře 4 putování na trasách CMstezky včetně rozdělení tras do jednodenních 

etap a zajištění ubytování pro cca 10-30 účastníků putování;2)Vytvořit turistický produkt prostřednictvím turistického průvodce tras CMstezky 

Pustevny-Velehrad,Skalka nad Váhom/Trenčín-Velehrad, Vranov-Velehrad s mapami,piktogramy,popisem tras dle jednodenních 

etap,přírodních,kulturních a technických památek;3)Vytvořit a zavést poutní pas pro turisty/poutníky,kteří budou na vytipovaných místech (kulturní 

památky a provozovny, farnosti, turistická centra atd.)sbírat razítka do pasu,který bude předložen v cíli putování v poutním areálu na Velehradě,kde 

po splnění podmínek putování alespoň 50km obdrží pamětní list poutníka,coby "ocenění" za zvládnutí této podmínky.Místa s razítkami budou 

předběžně domluveny v průběhu realizace projektu;4)Natočit 8 krátkých promo videí ze 4 putování uskutečněných v průběhu realizace projektu s 

cílem prezentovat a zvýšit atraktivitu putování po těchto trasách CMstezky a přírodních památek podél nich.Zárovež vznikne 1 dokumentační 

video,které bude ilustrovat příběh poutníka,prezentovat přírodní a kulturní památky na trasách,přiblíží cyrilometodějské a velkomoravské dědictví, 

které je společné pro území na obou stranách hranice. Předpoklad je v obd.udržitelnosti navázat mediální spolupráci na odvysílání např.v TVNoe.

V průběhu realizace projektu jsou plánované veřejné zakázky,které budou realizované v souladu se Zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů. Bude se jednat konkrétně o následující zakázky:

VZ č.1 - Zpracování turistického průvodce

VZ č.2 - Natočení souboru videí k putování po poutních trasách Cyrilometodějské stezky

VZ č.3 - Zpracování a vytištění poutního pasu a pamětního listu poutníka

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

udržitelnosti)

Po skončení projektu budou výstupy využité následovně:

1)Turistický produkt-Smlouva o dílo na zpracování průvodců bude obsahovat podmínku bezplatně poskytnout žadateli,HCP výhradní 

časovou,množstevní a územní neomezenou licenci zahrnující v plném rozsahu oprávnění ke všem způsobům užití díla.V udržitelnosti bude 

průvodce distribuován TIC,farnostem atd.podél tras CMstezky,kterou zajistí partneři.

2)Poutní pas,pam.list poutníka-Pas bude při realizaci projektu sloužit pro turisty/poutníky ke sbírání razítek,poskytovat informace o putování(odkud 

kam,jakým způsobem,jméno atd.)a s pam.listem poutníka bude sloužit jako upomínkový předmět z uskutečněné cesty.Po realizaci projektu se 

předpokládá,že pas bude,mimo výše uvedené,sloužit jako nástroj pro ubytování ve vybraných provozovnách za zvýhodněnou cenu.

3)Promo videa-9 videí pořízených ze 4 putování budou použita k propagaci a zvýšení atraktivity putování prostřednictvím webu,sociálních sití 

žadatele,HCP,členů a stakeholderů sdruženíEKSCM.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

Realizaci aktivit projektu, administraci, koordinaci veškerých činností bude garantovat žadatel–sdružení EKSCM, který obsadil pozici vedoucího 

projektového manažera (VPM) - kmenový zaměstnanec sdružení EKSCM se zkušenostmi z realizace projektu "Kulturní Evropské Stezky - Přenos 

zkušeností, šíření řešení (CERTESS)" v rámci programu Interreg IVC., projektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" a 

projektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web" realizovaných z Fondu mikroprojektů, projektu "Partnerství a aktivní institucionální 

sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.VPM bude koordinovat celý 

pracovní tým, zastoupený odborně erudovaným zástupcem partnera, kmenovým zaměstnancem partnera, se znalostí projektového řízení a 

zkušeností s realizací projektu "Kulturní a historické dědictví jaké základní atribut národního úvědomění" realizovaný v rámci  programu Interreg V-A 

SK-CZ. VPM i projektový manažer partnera budou v pracovním týmu, který bude zodpovědný za každodenní řízení projektu. Tito projektoví 

manažeři budou v permanentním kontaktu a budou denně spolu komunikovat prostřednictvím e-mailové korespondence nebo online konference za 

účelem zajištění koordinace jednotlivých aktivit a naplňování harmonogramu projektu, čerpání rozpočtu projektu, řešení problémů, vyhodnocování 

průběhu realizace projektu a vykonávání další projektové činnosti. Pro řešení zásadních otázek a problémů projektu se projektoví manažeři sejdou 

minimálně 2x v průběhu realizace projektu. Prostory pro jednání projektového týmu budou zajištěny v prostorách sídla žadatele nebo partnera. 

Občerstvení a veškerou techniku (např. notebooky, multifunkční tiskárna, projektor) zajistí žadatel nebo partner projektu z vlastních zdrojů.Na 

organizaci 4 poutování po trasách CMstezky bude odpovědný externí pracovník zaměstnaný u žadatele na DPP/DPČ, který bude permantně 

komunikovat projektovým týmem.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

CMstezka usiluje o zviditelnění a podporu velkomoravského a CMdědictví, které je společné pro ČR i SR.Na základě společných historických a 

kulturních kořenů z období Velké Moravy rozvíjeme s členy sdruženíEKSCM v ČR i SR společně rozvojové aktivity na podporu CMstezky bez ohledu 

hranice,které není možné realizovat z národních dotačních zdrojů.Jednou z aktivit je vytváření a značení tras CMstezky vedoucích z 

Trenčína,resp.ze Šaštína na Velehrad.

Projektem zpracovaní průvodci,zavedené poutní pasy a deklarace poutníka a vytvořené promo videa na podporu a zvýšení atraktivity pěšího 

putování po trasách CMstezky bude mít významný vliv na propagaci společného kulturního dědictví Čechů a Slováků, na zvýšení povědomí o 

CMtématu a putování po trasách CMstezky napříč oběma hranicím,přispěje k poznávání místních zvyků,obyčejů a přírody samotné.CMstezka 

výrazně podpoří socio-ekonomickou úroveň regionů prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti území podél poutních tras 

CMstezky.
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968760

222000

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

07.2020

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

Zvýšení atraktivity putování po trasách CM stezky pro obyvatele může mít pozitivní dopad (rozvoj podnikání, zaměstnanosti, kulturního vyžití atd.), 

ale i představovat negativní dopad (příliv nových turistů ohrožující soukromí, pohodlí, sounáležitost atd.),riziko je však minimální z důvodu 

rozprostření turistů v území, nebude se jednat o masové poutě, ale cílem jsou individuální turisté a poutníci.

Místní obyvatelé mají většinou menší či větší povědomí o místních turistických zajímavostech a historických památkách. Projekt vyvolává  u 

místních obyvatel zvědavost a zájem po srovnání, čímž budou motivováni k návštěvě památek i v sousedních regionech.

ZK 584 676 obyvatel, JMK 1 173 948 obyvatel, TTSK 558 667 obyvatel, TSK 589 000 obyvatel.

Celkový počet obyvatel lze rozdělit do tři skupin: 1/3 děti a mladiství, 1/3 produktivní věk, 1/3 důchodci. Pro stanovení počtu cílové skupiny lze 

předpokládat, že obyvatelé v produktivním věku budou nejvíce z těchto tří skupin ovlivněny projektem.

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

CMstezka je určena pro všechny typy návštěvníků, tj.poutníky, turisty, rodiny s dětmi, seniory atd. a umožňuje: 

-turistické a kulturní vyžití podél tras CMstezky

-snadnější orientaci díky přehlednému značení a turistickým průvodcům podél tras CMstezky.

-zvýšení povědomí turistů o velkomoravský a CM rozměr a autentický poutnický prvek podpořený zpracovanými videi z pohledu poutníka.

Předpokládá se, že realizací projektu dojde ke zvýšení zájmu turistů/poutníků putovat po trasách CMstezky. Ti budou moci využít ke snadnějšímu 

putování turistické průvodce. Turiské budou moci sbírat razítka do poutního pasu, na základě kterého získají po předložení v poutním areálu 

Velehrad pamětní list jako ocenění a upomínku na putování. V roce 2016 dle statistik organizátora církevních poutí na trasách CMstezky se 

zúčastnilo celkem 594 poutníků, lze předpokládat stejný počet i v roce 2018. Ve ZK je vedena statistika návštěvníků TIC (665135 osob). 

Předpokládáme z toho 1/3 osob se zájmem o pěší putování.

Technické zajištění projektu bude spočívat zejména v odpovědnosti projektového manažera žadatele, který zabezpečí v koordinaci s partnerem v 

souladu s legislativou, realizaci veřejné zakázky dle Příručky pro příjemce v rámci Fondu malých projektů na zpracování průvodců; realizaci  Veřejné 

zakázky dle Příručky pro příjemce v rámci programu Fondu malých projektů na vytvoření promo videí; realizaci poptávkového řízení na vytvoření 

poutního pasu a deklarace poutníka, které nespadá do evidence veřejných zakázek. Partner projektu bude zapojen do výběru dodavatelů na 

zpracování výše uvedených zakázek, zajistí odborné zpracování textů na svém území, bude komunikovat s dodavateli a poskytovat jim zpětnou 

vazbu při zpracování děl.

Vítězní dodavatelé budou přizváni na jednání pracovního týmu. Dodavatelé zajistí přípravu podkladů a jejich prezentaci. Z jednání budou pořízovány 

zápisy se specifikací připomínek ze strany členů pracovního týmu. Předpokládá se, že schůzky pracovního týmu se budou konat cca 2x za rok. 

Prostory pro zasedání pracovního týmu budou zajištěny v prostorách sídla žadatele/partnera. Občerstvení a veškerou techniku (např. notebooky, 

multifunkční tiskárna, projektor) zajistí žadatel/partner z vlastních zdrojů.

Organizaci 4 putování po trasách CMstezky včetně ubytování a dalších podstatných záležitostí, které budou základem pro vytvoření souboru videí a 

zvýšení atraktivity pěšího putování po těchto trasách, bude zajišťovat externí pracovník žadatele, se kterým bude uzavřena DPČ/DPP.

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 08.2019

Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu

Řízení projektu

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

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: žadatel, HCP

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

str. 6/16



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: 

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Realizaci aktivit, administraci, koordinaci veškerých projektových činností bude garantovat žadatel, 

který obsadil pozici vedoucího projektového manažera. Bude stěžejním subjektem, který bude 

komunikovat s řídícím orgánem projektu. Bude zodpovědný za předložení souhrnné monitorovací 

zprávy a žádosti o platbu v rámci projektu. Pro zajištění kvalitní koordinace projektu vytvoří žadatel 

pracovní tým složený z projetkového manažera žadatele a projektového manažera partnera, se 

kterým bude permanentně komunikovat prostřednictvím e-mailové korespondence a online 

konference. Pro řešení závažných otázek projektového řízení jsou plánována 2 osobní setkání.

N/A

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 souladu se zásadami publicity definovanými v Příručce pro příjemce bude respektovat pravidla 

publicity, za kterou odpovídá příjemce dotace.

Žadatel bude zodpovídat za dodržení povinné publicity u všech výstupů projektu. Z pořádaných 

jednání pracovního týmu budou pořízeny fotografie s vlaječkami EU, ČR a SR. Veškeré 

dokumenty, tiskoviny, multimedia budou obsahovat povinnou publicitu obsahující logo EU, 

programu Interreg V-A SK-CZ, loga Fondu malých projektů.

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

Měřitelný ukazatel:

01.08.2019 - 31.07.2020

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

0

N/A

Partneři podílející se na aktivitě:

Projektová aktivita:
E03 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících 

rozvoj cestovního ruchu v něm

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

01.08.2019 - 31.07.2020

0

Konkrétní cíl:

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

přeshraničního regionu

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

Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

0

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 01.08.2019 - 31.07.2020

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP

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.

Popis projektové aktivity: Aktivita se zaměřuje na organizaci čtyř čtyřdenních putování po trasách Cyrilometodějské stezky. 

Za organizaci bude zodpovědný externí pracovník, zaměstnaný u žadatele na DPČ/DPP, se 

zkušenostmi s pořádáním vícedenních putování s menší skupinou poutníků (cca 10-30 

lidí).Organizace spočívá v rozdělení putování do 4 jednodenních úseků v rámci jedné trasy s 

maximální délkou 30 km/den, zajištění ubytování pro účastníky. Náklady na ubytování a stravu si 

budou účastníci hradit sami.Předpokládá se putování na trasách Trenčín-Velehrad, Pustevny-

Velehrad, Šaštín-Velehrad, Vranov-Velehrad.Externí pracovník zodpovědný za organizaci bude 

spolupracovat s dodavatelem souboru videí, který bude natáčet v průběhu konání plánovaných 

putování po trasách CMstezky.Externí pracovník bude zaměstnaný na 240 hodin zahrnující dobu 

na přípravu, organizaci, putování a další práce spojené s plněním této aktivity.

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: počet

Výchozí hodnota: 

Měřitelný ukazatel:

Popis projektové aktivity: Tato aktivita bude rozdělena na dvě části z hlediska pořizování souboru videí. První část bude 

věnována natáčení ze čtyř putování po trasách CMstezky.Předpokládá se putování na trasách 

Trenčín(SK)-Velehrad, Pustevny-Velehrad, Šaštín(SK)-Velehrad, Vranov-Velehrad. Bude se 

jednat o natáčení v celkovém počtu 16 dní a s tím spojený střih a vytvoření propagačních videí. 

Předpokládá se vytvoření 4x 1 - 1,5 min. videa a 4x 3min. videa. Propagační videa budou použita 

k prezentaci v přeshraničních oblastech, tj. kraji, destinačními managementy, obcemi, MASkami, 

provozovateli památek, služeb apod. Jejich výhodou je autenticita, tedy točení scén a příběhu s 

opravdovými poutníky.

Druhá část aktivity bude věnována vytvoření videa (cca 60 minut) obsahující poutnický příběh mezi 

Bílými Karpaty a Velehradem. Bude se jednat o natáčení přírodních krás a kulturních památek na 

trasách vedoucích Bílými Karpaty (ze SR, Skalka/Trenčín, resp. Šaštín-Stráže) na Velehrad. V 

příloze č. 16 je obsažen návrh bodového scénáře dokumentárního videa. Vytvoření videa bude 

zahrnovat desetidenní natáčení, střih a postprodukci, nákup doprovodné hudby, komentář, animaci  

a zapojení zkušených poutníků. Toto video bude využité pro další mediální prezentaci stezky, 

předpokládá se v období udržitelnosti mediální spolupráce s TV Noe a dalšími médii, která 

podobná videa vysílájí.

Na dodavatele bude vyhlášené výběrové řízení dle Zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů.
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Konkrétní cíl:

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.

Výchozí hodnota: 

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: 0

Partneři podílející se na aktivitě:

Výchozí hodnota: 0

žadatel, HCP

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

F04 - Příprava specifických nástrojů podpory cestovního ruchu - turistické karty, rodinné pasy, atd.

Doba plnění: 

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

početMěrná jednotka: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

3

Doba plnění: 

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

počet

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

01.08.2019 - 31.07.2020

Partneři podílející se na aktivitě:

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

E01 - Realizace společných regionálních/tematických kampaní propagujících přírodní a kulturní 

atraktivity společného území

01.08.2019 - 31.07.2020

0

Tato aktivita se bude zabývat zpracováním a vytištěním tři typů turistických průvodců na trasách 

Trenčín/Skalka - Velehrad, Pustevny - Velehrad, Vranov - Velehrad. Na dodavatele bude 

vyhlášené výběrové řízení dle Zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a 

podmínkách Fondu malých projektů.

Specifikace zakázky:

počet ks 8090, formát A2 (660 x 450 mm),falování na rozměr 110 x 225 mm, barevnost 4+4, papír 

100 G-print. Cena obsahuje mapový copyright, vyznačení trasy, úpravy v mapě, zlom z dodaných 

podkladů (texty, foto), korektury, tisk a dopravu na místo žadatele.

Distribuci průvodců TIC, farnostem, obcím, provozovatelům památek a služeb provede žadetel s 

HCP v období udržitelnosti projektu.
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Poutní pas je specifický nástroj cestovního ruchu známějších poutních stezek v Evropě, jako např. 

Svatojakubská cesta, Via Francigena nebo Stazka sv. Olafa.Do pasu poutník/turista sbírá razítka 

na vybraných místech na trase. Mimo razítka uvádí poutník/turista počátek, způsob a datum 

putování. Po ukončení putování v cílové lokalitě předloží poutní pas v předem určené kanceláři, 

kde obdrží, splní-li veškeré podmínky, pamětní list. V průběhu putování může poutník/turista na 

vybraných místech využít po předložení pasu výhodnější ubytování. Zavedením poutního pasu na 

trasách CMstezky chceme docílit stejného výsledku jako u známějších evropských stezek.V rámci 

realizace projektu chceme vytvořit a vytisknout poutní pasy a dohodnout lokality, kde se budou 

podávat razítka do pasů včetně distribuce pasů na TIC, farnosti a provozovatele památek.Žadatel 

vyhlásí zakázku na zpracování a vytištění poutního pasu a pamětního listu. Předpokládá se 

následující specifikace zakázky:

Formát - pamětní list A4; poutní pas 420x148,5,

barevnost - pamětní listi i poutní pas 4x4,

papír - pamětní list i poutní pas bílý karton 300 g

Cena obsahuje grafické práce,tisk,zlom,dopravu na místo žadatele

Měrná jednotka: 

Popis projektové aktivity: 

počet

Výchozí hodnota: 0

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 01.08.2019 - 31.07.2020
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 3 N/A N/A

N/A

N/A

ANO

ANO

ANO

8.1.1 Společná příprava

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1 Přeshraniční spolupráce 

Realizace projektu bude přísně integrována a koordinována pracovním týmem skládající se z VPM od žadatele (1 

zaměstnanec) a projektového manažera od HCP (1 zaměstnanec), kteří budou řešit každodenní řízení, administraci a 

realizaci projektu.Do hodnocení získaných nabídek z výběrových řízení budou zapojeni žadatel i HCP.Na organizaci 

putování bude žadatel i HCP úzce komunikovat a spolupracovat s organizátorem,kterému budou poskytovat tipy na 

ubytování, poskytnou materiály k památkám podél trasy a vytvoří cílenou propagaci připravovaných poutí v rámci svých 

marketingových nástrojů.Při zpracování průvodců bude žadatel i HCP poskytovat textové i obrázkové podklady a budou 

připomínkovat grafiku a texty před dokončením díla.Žadatel i HCP budou společně hodnotit nabídky ke zpracováním 

poutních pasů a pamětních listů včetně komunikace s farnostmi,provozovateli památek,TIC apod.k jejich zavádění. 

Pořízené videa budou prezentovány na webech a sociálních sítí žadatele i HCP.

Pracovní tým bude naplňovat cíle, plánované aktivity, harmonogram projektu, čerpání rozpočtu projektu, řešit rizika a 

problémy v průběhu realizace projektu. Vedoucí projektový manažer(VPM) bude koordinovat činnost a zajišťovat 

permanentní komunikaci pracovního týmu,organizovat společná setkání, průběžně vyhodnocovat činnost pracovního týmu 

a informovat o komunikaci s Řídicím orgánem Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Permanentní 

komunikace pracovního týmu bude probíhat formou e-mailové korespondence a online konference. Personál pracovního 

týmu bude sestaven 1 VPM za žadatele a 1 projektový manažer za HCP , kteří jsou kmenovými zaměstnanci obou 

partnerů.Ti budou komunikovat s organizátorem čtyř poutí, který bude zaměstnán na DPP u žadatele, a bude přizván k 

jednáním pracovního týmu.

8. Spolupráce a dopad

Sdružení EKSCM navazuje na stávající spolupráci se subjekty,kteří jsou členy sdružení nebo subjekty, se kterými sdružení 

spolupracuje v různých oblastech rozvoje CMstezky.K připravovanému projektu se uskutečnily s partnerem dvě společné 

schůzky,první dne 18.12.2018,druhá dne 17.1.2019. Ze schůzek byly pořízeny zápisy a prezenční listiny,které jsou 

přílohou č.9 této žádosti. V přípravné fázi byla nastavena vize projektu,byly definovány hlavní cíle,na kterých je projekt 

postaven,způsob a rozsah řešení projektu,aktivity a odpovědnost za jejich realizaci,byl nastaven rozpočet a harmonogram 

projektu.Partner se do přípravy zapojil aktivně,poskytoval připomínky a návrhy k projektovému záměru, projektové žádosti 

a rozpočtu,komunikace probíhala permanentně prostřednictvím e-mailové korespondence.Projektová žádost je výsledkem 

řady diskusí a společného rozhodování založeném na vzájemném dialogu partnerů.

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál

Kód a název

P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní dědictví
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CMstezka propojuje příhraniční území společným tématem a to i mimo další aktivity prostřednictvím putování po trasách CM stezky ke 

kořenům na společné kultury a historie. Projekt plánuje aktivity tak, aby bylo dosaženo společného kulturního rozvoje pod společným 

tématem a značkou CM stezky v celém moravsko-slovenském příhraničí.Aktivity a finance nastavené na jejich realizaci jsou nastaveny 

tak, abychom docíli zvýšení atraktivity putování po trasách CM stezky vedoucích ze Slovenska do ČR (Trenčín /Skalka - Velehrad, Šaštín-

Velehrad) což může potenciálně zvýšit cestovní ruch v moravsko-slovenském příhraničí a s tím spojené ekonomické ukazatele na obou 

stranách hranice.

Pro zajímavost statistika poutníků v Santiagu de Compostella - 60.léta cca 100 ročně, 80t.léta cca 10000 ročně, milénium přes 150000 

ročně a aktuálně přes 300000 poutníků ročně.S vývojem počtu poutníků roste ekonomika zapojených regionů.

8.2.4 Územní dopad

8.2 Přeshraniční dopad

CMstezka má ambice propojit příhraniční území společným tématem Velké Moravy,výrazně ovlivněné cyrilometodějskou misií v 

9.století,která byla základem existence české a slovens.státnosti.Jubilejní rok 2013 vyvolal zájem nejširších vrstev obyvatel ČR a SR o 

velkomoravské téma a cyrilometodějskou tradici,které jsou jedním z nejvýznamnějších milníků naší společné historie.

Projekt vytvoří podmínky pro zvýšení turismu ve venkovských oblastech, prodloužení turistické sezóny, zvýšení povědomí o méně 

známých turistických cílech, zejména zachovaných z období Velké Moravy, a přírodních památkách na obou stranách 

hranice.Přeshraniční spolupráce pomůže profitovat v rozvoji venkovských oblastí,v kulturním a sociálním rozvoji,podpoří podnikání v 

cestov.ruchu,přispěje k zachování společného kulturního dědictví a šetrnému turismu na obou stranách hranice.

Realizací dojde k významnému posílení povědomí obyvatel a turistů o cyrilometodějském odkazu,CMstezce a putování po jejich trasách 

využitím marketingových nástrojů bez ohledu na hranice ČR a SR, a také zvýšení atraktivity místní kultůry a přírodních památkách podél 

tras v příhraničním území.

Projekt přispěje k naplnění obecného zájmu o pěší turistiku na obou stranách hranice ČR a SR. Výsledek projektu přispěje k 

rozsáhlejšímu pořádání pěšího putování pro poutníky a turisty ČR a SR vedoucí do hlavního poutního místa Velehrad a zpět. Projekt 

přispěje k větší návštěvnosti přeshraničního regionu, účasti na poutích a dalších akcí pořádaných v rámci rozvoje CMstezky. 

Veškeré aktivity nadefinované projektem jsou nastaveny tak, aby podněcovaly zvýšení atraktivity pěšího putování pro obyvatele a 

návštěvníky přeshraničního území s cílem poznání přírodních krás a kulturních kořenů zachovaných z období Velké Moravy a příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, období významné pro ČR a SR.

8.2.1 Společenský dopad

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

Zájem o církevní turistiku v posledních letech stoupá.Přispívá ke snížení vysoké koncentrace turistů v nejatraktivnějších oblastech a k 

lepšímu zvládnutí sezónního charakteru turistiky díky novému modelu cestování a posílení evropského občanství prostřednictvím 

objevování našeho společného dědictví.

Implementace výsledků projektu přispěje k rozvoji církevní turistiky,resp.zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti pohraničního 

území. Církevní turistika má pro zapojená území s více než tisíciletou tradicí křesťanství od prvních slovanských věrozvěstů až po 

současnost,se silnou velkmoravskou tradicí a vazbou obyvatel na ni a s významnými poutními místy velký potenciál.Představuje pro 

rozvoj regionů příležitost pro místní obyvatele v oblasti podnikání,podporu investic a rozvoj infrastruktury a lidských zdrojů,rozvoj služeb, 

které lze využívat rovněž pro místní obyvatele,zvýšení výnosů v důsledku zvýšení koncentrace turismu,vytváření pracovních míst a 

zvyšování zaměstnanosti.

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):

23 500,00

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 5,64%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

1 325,00

Částka celkem v 

EUR
Podíl celkem v %

23 500,00 100,00%

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)

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a 

Metoděje, z.s.p.o.

Krajská organizácia cestovného 

ruchu Trenčín región

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 22 500,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

23 500,00

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:

CELKEM:

0,00%

0,00%

0,00 €

19 974,99 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)

Částka v EUR

23 500,00 €

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 1 000,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

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

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje) 3 525,01 €

3 525,01 15,00%

0,00%

19 974,99
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1 Podrobný rozpočet malého projektu

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

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

8 Dohoda o spolupráci partnerů

9 Příprava malého projektu

16 Dokumentární video - bodový scénář

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

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

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

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)

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

▪  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. 

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/
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