
stát:

DIČ:

IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Jan

hejtman 

Jihomoravského 

kraje

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

Jihomoravský kraj

Sektor: veřejný

Grolich

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

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

Žadatel: Jihomoravský kraj

Název malého projektu:                         Za netradičním poznáním JMK a TTSK

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Poznej JMK+TTSK

Kód výzvy: 8/FMP/6c/I, N

Celkové výdaje malého projektu: 23 345,00

Požadovaná výše NFP: 12 155,00

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/08/106

Hlavní přeshraniční partner: Trnavský samosprávny kraj

Další projektoví partneři:

1.1 Identifikace žadatele 

Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 601 82

Příjmení

Statutární orgán:

Plátce DPH: ANO

Kraj: Česká republikaJihomoravský kraj

CZ7088833770888337

Předmět činnosti žadatele: Cestovní ruch ve veřejné správě
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. arch. Šárka 

referentka 

regionálního 

rozvoje

e-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

e-mail: Telefon / mobil:

stát:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Jozef

predseda 

Trnavského 

samosprávneho 

kraja

e-mail: Telefon / mobil:

Sídlo:

IČ:

Sektor:

Název/obchodní jméno:

Verejný sektor

Příjmení

Viskupič 

Příjmení

Starohájska 10, Trnava, 917 01 

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování písemností:

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Statutární orgán:

Adresa pro doručování písemností:

Kraj: Slovenská republika

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní osoba:

Trnavský samosprávný kraj

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Trnavský samosprávny kraj

37836901

Paulíková

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností
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(1)

Jihovýchod

(1)

západní Slovensko

Region (NUTS II): 

2. Identifikace malého projektu

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

Okres (NUTS IV):

Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje: 

15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb

06 Malé městské a venkovské oblastiTyp území: 

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

MP splňuje strategii kraje:

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

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

Jihomoravský krajVyšší územní celek (NUTS III):

Region (NUTS II): 

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředí

Hospodářská činnost: 

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Za netradičním poznáním JMK a TTSK

Poznej JMK+TTSK

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace: 

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

3. Místo realizace malého projektu

01 Nenávratný grant

092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu 

Forma financování: 

Operační program: 

Ano

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

Prioritní osa: 

Vyšší územní celek (NUTS III): Trnavský samosprávný kraj

Okres (NUTS IV): Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Obec:

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

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Obec:
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4. Popis malého projektu

Hlavním cílem projektu je představit méně známá, avšak neméně atraktivní místa v JMK a TTSK a 

současně jejich propagací zvýšit informovanost potenciálních návštěvníků o možnostech turistického 

využití, a tímto vyvolat zájem k návštěvě tohoto území. Realizací propagačních a prezentačních aktivit, 

které povedou ke zvýšení povědomí o této oblasti, dojde k podpoře cestovního ruchu v tomto regionu 

zvýšením jeho návštěvnosti, a tím ke generování dalších příjmů do území. Stěžejní aktivitou projektu je 

vytvoření propagačních materiálů, které budou prezentovat atraktivní kulturní a přírodní dědictví v JMK a 

TTSK. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a obyvatelé přeshraničního regionu.

4.2 Popis výchozího stavu 

a zdůvodnění potřeby realizace 

malého projektu

V souvislosti s novým typem onemocnění Covid-19 a opatřeními s tím souvisejícími došlo v letech 2020-

2021 k výraznému propadu v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční česko-slovenské spolupráci. 

Dlouhodobě bylo omezeno cestování zahraničních turistů do České republiky, a naopak obyvatel České 

republiky do zahraničí, , tzn. že tato situace měla dopad i na cestování slovenských návštěvníků do ČR a 

obyvatel ČR na Slovensko (viz. Czechtourism: „Analýza dopadů světové pandemie koronaviru (COVID-19) 

na odvětví cestovního ruchu v ČR v letech 2020 a 2021“, https://tourdata.cz/data/dopady-covid19-2020-

2021//). Důsledkem postupného rozvolnění je oživení cestovního ruchu ve známých destinacích, kde 

dochází k rekordnímu nárůstu počtu turistů.

Vzhledem k této situaci se JMK ve spolupráci s TTSK rozhodl propagovat cykloturistiku, přírodní a kulturní 

památky na svém území, a tím podpořit potenciál atraktivních a dosud méně navštěvovaných lokalit.

4.3 Způsob realizace aktivit 

malého projektu 

V rámci projektu budou realizovány aktivity: Řízení projektu, Zabezpečení povinné publicity a aktivity 

zaměřené na propagaci společného území. Jedná se o činnosti podporující tvorbu ucelených tematických 

produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví v méně známých, nicméně atraktivních 

lokalitách JMK a TTSK. Řízení projektu bude zabezpečeno koordinací realizace jednotlivých aktivit týmem 

složeným ze zástupců JMK a TTSK, kteří spolupracovali již na přípravě projektu. Kromě pracovních setkání 

bude dle potřeby probíhat společná komunikace prostřednictvím telefonů, e-mailů či on-line jednání. V 

rámci realizace aktivit projektu bude zabezpečená povinná publicita (banner, příspěvky na sociálních sítích 

a webových stránkách partnerů, propagační materiály). Jednou z hlavních aktivit bude společný propagační 

materiál: stolní kalendář, omalovánky, oživlá pohlednice – tzv. „goliveCard“. Stolní kalendář bude 

obsahovat tipy na výlety pro pěší i cykloturistiku s vyznačením cyklotras včetně popisu a fotografií, 

kulturních a přírodních památek. Kalendář bude obsahovat i tzv. Storytelling (příběhy) z atraktivních lokalit 

v území s ilustracemi, které budou využity i při zpracování omalovánek. Prostřednictvím „goliveCard“ bude 

možno po stažení aplikace shlédnout krátké propagační video s upoutávkou pozornosti pro cílové skupiny 

k návštěvě tohoto přeshraničního území. Vše bude poté distribuováno v rámci dotčeného území, na 

domácích veletrzích a výstavách cestovního ruchu a významných kulturních regionálních akcích široké i 

odborné veřejnosti. Na závěrečném semináři bude prezentován projekt včetně jeho výstupů českým a 

slovenským zástupcům turistických destinací, kteří budou následně informovat návštěvníky v JMK a TTSK. 

Společná kampaň propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území bude probíhat na webových 

stránkách a Facebooku. Záměr projektu je v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty obou krajů.

4.4 Udržitelnost malého projektu 

(popis aktivit malého projektu po 

dobu udržitelnosti a využití 

pořízeného majetku v rámci 

udržitelnosti)

V rámci udržitelnosti budou mít oba kraje i nadále k dispozici potřebné personální, prostorové a technické 

zabezpečení udržení výstupů projektu. Výstupy projektu (propagační materiály) budou i po jeho ukončení v 

rámci udržitelnosti distribuovány odborné a široké veřejnosti k prezentaci na významných regionálních 

akcích a na veletrzích cestovního ruchu. V případě rozdání propagačního materiálu bude zajištěn jeho 

dotisk, případně aktualizace. Na webových stránkách obou partnerů a Facebooku bude propagace 

přírodních a kulturních atraktivit JMK a TTSK. Pořízená bezdrátová myš a klávesnice k tabletu bude 

označena povinnou publicitou a bude nadále využívána při neformálních setkáních zástupců krajů, které 

budou pokračovat i na téma další možné spolupráce.

4.1 Stručný popis malého 

projektu
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4.5 Administrativní a provozní 

kapacita žadatele a všech 

projektových partnerů 

Celkovou organizaci a koordinaci projektu budou zabezpečovat členové společného projektového týmu 

složeného ze zaměstnanců z obou úřadů (JMK a TTSK) v souladu s jejich pracovním začleněním. Oba 

partneři budou organizačně zabezpečovat a odpovídat za společné aktivity dle jejich popisu a 

harmonogramu (např. společná pracovní setkání, příprava podkladů pro tvorbu propagačních materiálů, 

organizace závěrečného semináře, atd.). Kromě osobních setkání budou v případě nutnosti partneři 

komunikovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo on-line setkání. Za JMK budou projektový tým 

zastupovat Ing. arch. Šárka Paulíková, vedoucí projektový manažer, a Ing. Monika Staníková, projektový 

manažer zodpovědný za finanční část projektu, za TTSK bude spolupracovat Ing. Martin Halabrín, 

projektový manažer. Externí službou budou zabezpečené vybrané aktivity (propagační tiskoviny, banner, 

závěrečný seminář), při jejich výběru bude postupováno v souladu s legislativou. Provozní kapacita bude 

zajištěna žadatelem a HCP.                                                                                                                                                      

Oba kraje mají zkušenost s implementací projektů realizovaných již v předchozích programových obdobích 

(2004-2006, 2007-2013) a také ze současného programového období 2014-2020. Získané zkušenosti 

budou vzájemně využívány i při realizaci tohoto projektu.                                                            Popis 

zkušeností žadatele a HCP s relevantními projekty a aktivitami:

- Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy 

projektů, realizace 01/2009–12/2011 z OPPS SR-ČR 2007-2013, celkový rozpočet 266.351 €, 

- Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky, realizace 06/2009-01/2012 z OPPS SR-ČR 2007-

2013, celkový rozpočet 1.001.823 €, 

- Společná strategie – projektové aktivity JMK a TTSK 2014+, realizace 09/2012–03/2015 z OPPS SR-ČR 

2007-2013, celkový rozpočet 94.028 € .

4.6 Zdůvodnění potřeby 

přeshraničního přístupu v rámci 

malého projektu

Projekt předurčuje k trvale udržitelnému rozvoji území, přinese společnou propagaci a podpoří spolupráci v 

oblasti turistického ruchu mezi JMK a TTSK. Podpoří vzájemnou návštěvnost turistů a cykloturistů na obou 

stranách hranice, bude přínosem pro oživení života v přeshraničním území a bude mít pozitivní dopad na 

rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí. Aktivity projektu přispějí k vzájemné 

informovanosti veřejnosti, k lepší komunikaci nejen obou krajů, ale i ekonomických subjektů působících v 

cestovním ruchu v zájmovém území, dojde k prohloubení společných struktur a vztahů. Rozvoj turistiky 

přispěje ke zvýšení vzájemné návštěvnosti území obou krajů, poznávání kulturních a přírodních atraktivit v 

méně známých, ale atraktivních místech v přeshraničním území.Pro dosažení stanovených cílů je nezbytné 

úzké propojení partnerů z obou stran hranice s uplatněním koordinovaného přístupu k řešenému tématu, 

který umožní zviditelnit méně známá místa jejichž propagace synergicky přispěje k ucelenému pohledu na 

přírodní a kulturní dědictví. Společná koordinace aktivit bude zahrnovat především stanovení průběžných 

úkolů a jejich vyhodnocování, a jejich obsahové a časové naplňování. 

4.7 Technické zajištění malého 

projektu (popis technického 

zajištění malého projektu a 

podrobnější popis položek 

rozpočtu)

N/A
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1000

2000

Popis 

projektové 

aktivity: 

N/A Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 0

Popis, jakým způsobem malý 

projekt ovlivní zvolené cílové 

skupiny: 

Aktivity projektu mají za cíl představit méně známá, avšak neméně atraktivní místa v JMK a TTSK. Jedním 

z výstupů projektu bude stolní kalendář s tipy na výlety pro pěší a cykloturistiku s vyznačením cyklotras 

včetně popisu a fotografií. Kalendář bude obsahovat i tzv. Storytelling (vyprávění příběhů) z atraktivních 

lokalit v území a bude doplněn ilustracemi, zaměřené na prezentaci méně známých míst kulturního a 

přírodního dědictví. Při přípravě tipů na výlety a příběhů bude navázána úzká spolupráce se zástupci obcí v 

daném území, předpokládá se oslovení 1.000 obyvatel zejména prostřednictvím distribuce stolních 

kalendářů. 

Popis, jakým způsobem malý 

projekt ovlivní zvolené cílové 

skupiny: 

Aktivity projektu zaměřené na prezentaci atraktivního kulturního a přírodního dědictví v méně známých 

lokalitách tohoto česko-slovenského přeshraničního území zvýší informovanost a povědomí potenciálních 

návštěvníků o možnostech turistického využití. Dojde k podpoře cestovního ruchu v tomto regionu, zvýšení 

jeho návštěvnosti, a tím ke generování dalších finančních příjmů do území. Stěžejní aktivitou projektu je 

vytvoření propagačních materiálů, které budou prezentovat atraktivní kulturní a přírodní dědictví v JMK a 

TTSK. V průběhu realizace projektu bude navázána spolupráce se zástupci subjektů působících v 

cestovním ruchu v daném území, předpokládá se oslovení 2.000 návštěvníků zejména prostřednictvím 

distribuce stolních kalendářů. 

N/A

03/2022 - 02/2023

6.  Harmonogram realizace aktivit

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

Počet  členů cílové skupiny: 
obyvatelé přeshraničního regionu

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 
návštěvníci přeshraničního regionu

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

Název cílové skupiny: 

01.03.2022

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Doba plnění: 

Žadatel, HCP

Řízení projektu

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

5.  Popis cílové skupiny  

12

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu

Řízení projektu bude zabezpečeno koordinací realizace jednotlivých aktivit týmem složeným ze dvou zástupců žadatele (JMK) a 

jednoho zástupce HCP (TTSK), kteří spolupracovali již na přípravě projektu. Oba partneři budou organizačně zabezpečovat a 

odpovídat za společné aktivity dle popisu aktivit a harmonogramu (např. společná pracovní setkání, příprava podkladů pro tvorbu 

propagačních materiálů, organizace závěrečného semináře, atd.). Kromě osobních setkání budou v případě nutnosti partneři 

operativně komunikovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo on-line setkání s cílem úspěšného průběhu a zakončení projektu. 

Přínosem bude posílení partnerství a vztahů mezi JMK a TTSK.

Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu 28.02.2023

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

projektové 

aktivity: 

N/A Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 0

Popis 

projektové 

aktivity: 

počet Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 1

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

Měrná jednotka: 

Doba plnění: 

Doba plnění: 

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.

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

Partneři podílející se na aktivitě:

Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Konkrétní cíl:

Měrná jednotka: 

03/2022 - 02/2023

07/2022 - 02/2023

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

atraktivity společného území

(2)

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP

Měřitelný ukazatel:

Žadatel, HCP

Měřitelný ukazatel: N/A

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

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

V rámci realizace všech aktivit malého projektu bude zajištěna povinná publicita v souladu s předpisy a metodikou Fondu malých 

projektů SK - CZ Programu Interrgeg V-A SK - CZ 2014 - 2020. Prvky povinné publicity budou uvedeny na všech propagačních 

materiálech a prezentacích. Při setkání partnerů, prezentaci na veletrzích cestovního ruchu a závěrečném semináři bude publicita 

zajištěna prostřednictvím stolních vlajek a propagačního banneru. Publicita bude dále zajištěna tiskovou zprávou, zveřejněnou na 

webových stránkách žadatele i jeho partnera.

Jedná se o činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. 

spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky formou realizace společných 

regionálních/tematických kampaní propagujících přírodní a kulturní atraktivity společného území. Propagace projektu, jeho aktivit a 

výstupů bude zajištěna informováním regionálních aktérů v JMK a TTSK a zpracováním tiskových zpráv zveřejněných na 

webových stránkách žadatele i jeho partnera a na Facebooku. Tato aktivita bude provázána s aktivitou E05 - Pořízení a distribuce 

propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny, v rámci které 

bude vytvořen jako ucelený produkt nabídkový balíček.
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Popis 

projektové 

aktivity: 

N/A Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 0

Popis 

projektové 

aktivity: 

počet Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 1

04/2022 - 02/2023
(3)

07/2022 - 02/2023

N/A

Měrná jednotka: 

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.

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

přeshraničního regionu

Projektová aktivita: E06 - Setkání pracovního týmu

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měřitelný ukazatel:

Doba plnění: 

Projektová aktivita:

Měrná jednotka: 

E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo 

zaměřených na specifické cílové skupiny

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.

(2)

Doba plnění: 

Žadatel, HCPPartneři podílející se na aktivitě:

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

V rámci realizace projektu se budou konat 2 společná pracovní jednání v Hodoníně, který byl vybrán z důvodu stejné vzdálenosti z 

Brna i Trnavy. Na společných setkáních budou konzultovány podklady, obsah a realizace propagačního materiálu, banneru, 

přípravy společného závěrečného semináře, přípravy na účast na veletrzích cestovního ruchu, bude vyhodnocováno naplňování a 

dodržování harmonogramu aktivit a čerpání rozpočtu. Společných pracovních setkáních se mimo členy projektového týmu mohou 

v případě nutnosti zúčastnit také další zástupci krajů či odborníků z různých oblastí na regionální nebo lokální úrovni. Ze setkání 

bude zpracován vždy zápis a doložena fotodokumentace a prezenční listina v případě osobního setkání. V případě, že osobní 

setkání nebude možné, jednání se uskuteční formou on-line.

V rámci realizace projektu bude vytvořen jako ucelený produkt nabídkový balíček, který bude prezentovat a propagovat  méně 

známá, nicméně atraktivní místa kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním území. Balíček bude zahrnovat 

propagační materiály: stolní kalendář (náklad 3 000 ks), omalovánky (náklad 5 000 ks), oživlá pohlednice – tzv. „goliveCard“ 

(náklad 5 000 ks). Stolní kalendář bude obsahovat stručný úvod do tématu, tipy na výlety pro pěší i cykloturistiku s vyznačením 

cyklotras včetně popisu a fotografií, turistického značení, kulturních a přírodních památek. Kalendář bude obsahovat i tzv. 

Storytelling (vyprávění příběhů) z atraktivních lokalit v území a bude doplněn ilustracemi, které budou využity i při zpracování 

omalovánek. Předmětem další aktivity projektu je oživlá pohlednice – tzv. „goliveCard“, kde bude možno po stažení aplikace 

shlédnout krátké propagační video, které by mělo upoutat pozornost cílových skupin a přimět k návštěvě tohoto přeshraničního 

území. Vše bude poté distribuováno v rámci dotčeného území, na domácích veletrzích a výstavách cestovního ruchu a 

významných kulturních regionálních akcích široké i odborné veřejnosti, prostřednictvím informačních centrech regionu jako ucelený 

produkt nabídkový balíček. Výběr jazykových mutací je dán cílovými skupinami – čeština a slovenština.

Žadatel, HCP
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Popis 

projektové 

aktivity: 

N/A Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 0

Popis 

projektové 

aktivity: 

N/A Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 0

Měrná jednotka: 

N/A

(4)

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel:

E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívaní přírodního 

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

produktů pro návštěvníky.

07/2022 -02/2023
(5)

Doba plnění: 

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP

Typ aktivity: 

Doba plnění: 05/2022 -07/2022

Konkrétní cíl:

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

přeshraničního regionu

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.

Žadatel, HCP

Typ aktivity: 

Projektová aktivita:

Měřitelný ukazatel:

Projektová aktivita:

Z důvodu operativního ovládání při administraci projektu bude v rámci projektu pořízena bezdrátová myš a klávesnice k tabletu k 

využití při společných jednáních, prezentacích na veletrzích a závěrečném semináři.

V rámci realizace projektu není uvažováno s pořízením nové výpočetní techniky, pouze s dokoupením příslušenství (klávesnice a 

bezdrátová myš) ke stávajícímu tabletu, který má k dispozici projektový tým JMK. Důvodem pro pořízení bezdrátové myši a 

klávesnice k tabletu je umožnění snadnějšího a operativního ovládání tabletu při administraci projektu, který bude využíván při 

společných jednáních, prezentacích na veletrzích a závěrečném semináři.

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

E10 - Pořízení vybavení za účelem realizace propagačních a prezentačních aktivit realizovaných 

produktů cestovního ruchu

N/A

V průběhu realizace projektu bude probíhat spolupráce se zástupci obcí a subjekty působícími v oblasti turistiky. V rámci realizace 

projektu se uskuteční závěrečný seminář, kde bude projekt včetně jeho výstupů prezentován českým a slovenským zástupcům 

turistických destinací, kteří budou následně informovat návštěvníky v JMK a TTSK. Propagace přírodních a kulturních atraktivit 

společného území se předpokládá na významných regionálních akcích, veletrzích a výstavách cestovního ruchu domácích i v 

zahraničí, pokud nenastane nějaká nepředvídatelná situace, kdy se veletrhy konat nebudou, jako v letech 2020-2021. V tom 

případě by bylo využito on-line veletrhu, pokud by taková nabídka byla předložena. Zpracovaný propagační materiál bude 

distribuován v rámci dotčeného území, na domácích veletrzích a výstavách cestovního ruchu a významných kulturních 

regionálních akcích široké i odborné veřejnosti. 

Měrná jednotka: 

E09 - Společná účast na veletrzích a obdobných prezentačních aktivitách cestovního ruchu včetně 

pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy (bannery, propagační stany)
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet N/A HP UR

počet 2 N/A N/A

km N/A HP UR

ANO

ANO

ANO

JMK a TTSK spolu v roce 2006 podepsali Dohodu o partnerství a vzájemné 

spolupráci a již spolu zrealizovaly množství projektů. Společná příprava tohoto 

projektu byla nedílnou součástí při tvorbě žádosti, mimo osobní setkání před podáním 

žádosti probíhala formou on-line telefonů a e-mailové korespondence. V rámci 

přípravy Žádosti o NFP se uskutečnila 2 on-line jednání (14.10.2021 a 21.10.2021) a 

společné setkání v Hodoníně (03.11.2021), kde byl představen projektový záměr, dílčí 

aktivity a celkový přínos pro oba partnery. Byl sestaven projektový tým z interních 

zaměstnanců obou úřadů, dva za žadatele (JMK) a jeden za HCP (TTSK). Byly 

dohodnuty kompetence a úkoly jednotlivých členů. V rámci on-line jednání byly 

diskutovány jednotlivé aktivity, harmonogram aktivit a rozpočet projektu, náležitosti 

žádosti a její povinné přílohy, udržitelnost projektu. Zápisy z jednání a e-mailová 

korespondence jsou doloženy.  

Po předložení Žádosti o NFP bude společný realizační tým složený ze zástupců obou 

krajů pokračovat ve společné komunikaci při přípravě realizace projektu dle potřeby 

operativně prostřednictvím e-mailů, telefonů, osobních či on-line setkání. Aktivity 

budou připravovány dle navrženého harmonogramu, aby výstupy projektu mohly být 

včas distribuovány dle potřeby. Hlavní aktivitou je vytvoření uceleného produktu 

nabídkového balíčku, který bude prezentovat a propagovat méně známá, nicméně 

atraktivní místa kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním území a 

který je tvořen z propagačních materiálů. V této souvislosti bude nutná spolupráce a 

koordinace při zajišťování podkladů z JMK a TTSK po obsahové i grafické stránce. 

Součinnost bude nutná i při organizačním zabezpečení závěrečného semináře a 

veletrhů cestovního ruchu (příprava programu, zabezpečení sálu a techniky, 

pozvánky, apod.).

Projektový tým zajišťující chod projektu byl vytvořen již v přípravné fázi projektu (dva 

za žadatele a jeden za HCP), oba partneři JMK a TTSK již mají určené konkrétní 

osoby, které budou v případě schválení realizovat tento projekt. Za JMK je to vedoucí 

projektový manažer, za HCP projektový manažer. Vedoucí projektový manažer bude 

řídit práci celého týmu a realizátora aktivit. Úkolem projektového manažera za VP i 

PM HCP bude zajišťovat administrativu, kooperovat na plnění aktivit, poptávat služby 

pro jejich naplnění, vypracovávat závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu. 

Projektový manažer bude mít na starosti finanční kontrolu projektu. Členové týmu 

budou v rámci projektu v pracovně-právním vztahu k VP a k HCP na základě pracovní 

smlouvy.

8.1 Přeshraniční spolupráce 

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál

8.1.1 Společná příprava

Kód a název

P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního 

dědictví

P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní dědictví

P0002 - Celková délka nově budovaných nebo 

modernizovaných cyklistických cest a turistických 

stezek

8. Spolupráce a dopad
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8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Cílovou skupinou jsou návštěvníci a obyvatelé přeshraničního regionu. Cílem realizace aktivit projektu je 

představení méně známých, avšak neméně atraktivních míst v JMK a TTSK a současně jejich propagací 

zvýšit informovanost potenciálních návštěvníků o možnostech turistického využití, a tímto vyvolat zájem k 

návštěvě tohoto území. Realizací propagačních a prezentačních aktivit, které povedou ke zvýšení 

povědomí o této oblasti, dojde k podpoře cestovního ruchu v tomto regionu zvýšením jeho návštěvnosti, a 

tím i k rozvoji služeb a ekonomických subjektů působících v cestovním ruchu v zájmovém území. Přínos 

projektu bude zejména v oblasti rozvoje socio-ekonomických kontaktů a aktivit mezi oběma partnery, 

rozvoji nových partnerství, která přispějí k hospodářskému rozvoji regionu, což bude mít přímý dopad i na 

ekonomiku dotčeného území. 

Zástupci JMK a TTSK se dohodli, že projekt nebude společně financovaný, všechny náklady zajišťuje 

žadatel, nicméně finanční podíl na aktivity přeshraničního partnera bude ve výši 15,00 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu. Jihomoravský kraj bude partnerovi projektu hradit poměrný náklad za vydání 

propagačních materiálů. Přesné vyčíslení finančního podílu na jednotlivé aktivity přeshraničního partnera je 

v rozpočtu projektu. Průběžné poskytování informací cílové skupině a propagace výstupů projektu o méně 

známých atraktivních lokalitách zaměřených na kulturní a přírodní dědictví, přispěje k vyšší návštěvnosti 

přeshraničního českého a slovenského území, což bude mít přímý vliv na zvýšení tržeb a příjmů v 

soukromém a veřejném sektoru. V daném případě bude potvrzen kladný a efektivní dopad vložených 

finančních prostředků.

Projekt je přínosem pro oživení života ve společném pohraničí – Jihomoravského kraje a Trnavského 

samosprávného kraje. Přinese rozvoj spolupráce a partnerství ve společné příhraniční oblasti s pozitivním 

dopadem na rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí. Vytvořením propagačních 

materiálů s prezentací přírodních a kulturních atraktivit v méně známých lokalitách obou krajů bude 

návštěvníkům umožněno objevovat památky i pohostinnost zdejších obyvatel šetrnou formou pěšky nebo 

ze sedla kola a napomoci zachovat ráz těchto krásných míst a současně jejich propagací zvýšit zájem 

turistů o tato místa.  

8.2.3 Finanční dopad

8.2.4 Územní dopad

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Při realizaci projektu dojde k rozvíjení současných partnerství a k jejich dalšímu prohloubení.  Současně 

dojde k navázání nových partnerství a jejich rozvíjení v podobě realizace společných aktivit, k výměně 

zkušeností s přípravou propagačních materiálů, k funkčnímu propojení turistického ruchu obou krajů. Při 

formování a upevňování partnerství nepůjde pouze o členy projektového týmu, ale vždy také o další 

zástupce krajů, odborníků z různých oblastí na regionální či lokální úrovni. Realizací projektu dojde k 

naplňování Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci TTSK a JMK uzavřené v roce 2006 ve znění 

Dodatku č. 1 z roku 2012 a naplňování strategických dokumentů obou krajů. Propagací kulturního a 

přírodního dědictví ve společném přeshraničním území bude podpořena vzájemná návštěvnost turistů na 

obou stranách hranice, čímž dojde ke zvýšení socioekonomického a společenského přínosu.
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Podíl v %

100,00%

52,06%

47,94%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

23 345,00

 z toho 

Aktivity přes-

hraničních 

partnerů:

Podíl (%): 15,12%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

3 530,08

 

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA 

UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:Rozpočtová kapitola

0,00 €

Částka v EUR

23 345,00 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Jihomoravský kraj

23 305,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ 

SLUŽBY

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

5. INVESTICE

6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY

0,00 €

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)

40,00 €

Celkový rozpočet žadatele

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

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

Trnavský samosprávny kraj

12 155,00 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)

0,00 €

0,00 €

11 190,00 €

1. OSOBNÍ NÁKLADY
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Podíl celkem v %

100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

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

4 Zplnomocnění k zastupování

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)

9.B Spolufinancování

0,00%

0,00%

100,00%

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

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

5 Výpis z rejstříku trestů 

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

Celkový rozpočet malého projektu: 23 345,00

47,94%

0,00%

2a Identifikace žadatele /partnera (čeští 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)

52,06%

Povinně dokládaná příloha

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

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

CELKEM: 23 345,00

Částka celkem v EUR

Další volitelné přílohy

Další přílohy

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

partner

14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

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

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

Jiné veřejné zdroje:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR): 12 155,00

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

Spolufinancování z rozpočtu kraje: 11 190,00

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:
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Místo podpisu: Datum podpisu:

Brno 02.05.2022

Místo podpisu: Datum podpisu:

Trnava 20.04.2022

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, 

▪  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,

Mgr. Jan Grolich

Mgr. Jozef Viskupič

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:
Podpis:

11.  Čestné prohlášení žadatele

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

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

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný 

finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-

mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční 

příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne 

poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

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

Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění  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:

▪  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).

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

a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se 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 se 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,
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