
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

prof. Ing. Danuše Ph.D. rektorka

Jihomoravský kraj Česká republika

Kraj, stát: Jihomoravský kraj Česká republika

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

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

Žadatel: Mendelova univerzita v Brně

Název malého projektu:                         Akční plán pro ochranu geodiverzity

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       AP Geodiverzita

Kód výzvy: FMP/CZ/1/6c

Celkové výdaje malého projektu: 22 769,60

Požadovaná výše NFP: 19 354,16

Statutární orgán:

Předmět činnosti žadatele: terciální vzdělávání

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/6c/01/015

Hlavní přeshraniční partner: Společenstvo obcí mikroregionu Javorina

Další projektoví partneři: MAS Východní Slovácko, z.s.

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

Zemědělská 1665/1, Brno, 613 00

Příjmení

Plátce DPH: NE

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

Název: 

Sídlo: 

Kraj, stát:

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

IČZ (pouze pro subjekty v SR):

Mendelova univerzita v Brně

Sektor: veřejný

Nerudová

Lesnická a dřevařská fakulta

Zemědělská 3, 613 00 Brno

62156489

CZ62156489
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Jan Ph.D.
pověřen působností 

funkce děkana

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

doc. Mgr. Aleš Ph.D. docent

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Alena předsedkyně

E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

E-mail: Telefon / mobil:

Kraj, stát: Trenčínský samosprávný kraj Slovenská republika

Kraj, stát:

Sídlo: 

Příjmení

Dvořák

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Sídlo:

IČ:

Název: 

Sídlo: 

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností:

Sektor:

Dolné Srnie č.162,  91641 Dolné Srnie, Slovensko

Adresa pro doručování písemností:

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

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

Bajer

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Příjmení

34054359

Statutární orgán:

Příjmení

Název/obchodní jméno:

Verejný sektor

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Příjmení

Šoltysová

Společenstvo obcí mikroregionu Javorina
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Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Mgr. Petr předseda MAS

E-mail: Telefon / mobil:

Hospodářská činnost: 22 Činnosti související s životním prostředím a změnou klimatu

Typ území: 06 Malé městské a venkovské oblasti

Kraj, stát: Zlínský kraj Česká republika

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektůOperační program: 

Kód žádosti o NFP: 

Kód výzvy:

Adresa pro doručování písemností: Suchá Loz, č.p. 72, 68753 Suchá Loz

FMP/CZ/1/6c

CZ/FMP/6c/01/015

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

2 Kvalitní životní prostředí

Region (NUTS II): 

Obec:
Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná, 

Lopeník, Nivnice, Slavkov, Strání, Suchá Loz, Uherský Brod, Vlčnov

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

3. Místo realizace malého projektu

Uherské hradiště

Region (NUTS II): Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV):

Jihovýchod

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

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

Vyšší územní celek (NUTS III): Jihomoravský kraj

Okres (NUTS IV): Brno město

Obec: Brno  

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Akční plán pro ochranu geodiverzity

AP Geodiverzita

1.3 Identifikace partnera malého projektu 2

Název/obchodní jméno: MAS Východní Slovácko, z.s.

Sídlo: Suchá Loz, č.p. 72, 68753 Suchá Loz

IČ: 27015777

Sektor: veřejný

Statutární orgán:

Příjmení

Gazdík

MP splňuje strategii kraje: Ano
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Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se projekt realizuje (pozemek/budova):

Obec: Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca

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):

Okres (NUTS IV):

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):

Vyšší územní celek (NUTS III):

Stát (NUTS I): 

Region (NUTS II): 

Nové Mesto nad Váhom

západní Slovensko

 

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Geoturismus je udržitelná forma turismu, která využívá neživé složky krajiny (geodiverzitu), přičemž bere v potaz vazby na živou přírodu a kulturní 

dědictví (např. archeologické, architektonické), jeho podstata je tedy interdisciplinární a přístup k využití přírodního a kulturního dědictví komplexní. 

Geoturismus je propojen se vzděláváním, přispívá k regionálnímu rozvoji prostřednictvím zapojení místních aktérů a posiluje lokální identitu. Je 

realizován hlavně v geoparcích a oblastech atraktivních z hlediska věd o Zemi (např. skalní města, kras). V územích, která nejsou až tak vizuálně 

přitažlivá, lze však geoturismus také rozvíjet, neboť zde představuje neživá příroda skryté bohatství a významný zdroj pro turistické, rekreační a 

vzdělávací aktivity. Jde často i o oblasti dosud se zaměřující spíše na kulturní dědictví a živou přírodu, využití neživé přírody tedy otevírá nové 

možnosti a reprezentuje alternativu ke stávajícím zdrojům.

Zájmová oblast je sice na první pohled litologicky monotónní (převažuje flyš: pískovce, jílovce), ale nacházejí se zde i specifika (např. vulkanismus, 

výskyt andezitů a jejich těžba, geoarcheologické lokality vázané na význačné tvary reliéfu), která zasluhují pozornost a propagaci a která lze 

považovat za významné prvky geodědictví.

Propagace geodiverzity/geodědictví a návrh konkrétních geoturistických aktivit přispěje k poznání tohoto důležitého zdroje a výrazně rozšíří nabídku 

turistických atraktivit v regionu. Geolokality propojené geostezkami budou reprezentovat nový typ turistického cíle pro návštěvníky regionu. Projekt 

zvýší atraktivitu regionu i pro místní prostřednictvím rozvoje potenciálu pro krátkodobou rekreaci.

Tématu nebyla dosud v zájmovém území věnována větší pozornost, projekt je tedy značně inovativní a přináší nový pohled na udržitelné využívání 

přírodního bohatství; navíc neživá příroda podobně jako živá neuznává hranice vytvořené člověkem, jde tedy o výrazný jednotící prvek v 

přeshraničním regionu.

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Přeshraniční projekt je zaměřen na zhodnocení a propagaci geodiverzity, respektive dědictví neživé přírody (neboli geologické dědictví, geodědictví), 

které je reprezentováno významnými geologickými, geomorfologickými, hydrologickými a pedologickými prvky v krajině. Ty mohou být jak přirozené, 

tak pozměněné člověkem (např. skalní útvary, staré lomy, prameny, geoarcheologické lokality). Cílem je zejména: 1) určit potenciál geodiverzity 

zájmového území z hlediska rozvoje udržitelných forem turismu (geoturismu) a geovzdělávání, 2) navrhnout konkrétní produkty (brožuru,geostezky 

apod.) a realizovat aktivity (přednášky o neživé přírodě v regionu a komentované vycházky apod.), které přišpějí ke zviditelnění dědictví neživé 

přírody a všeobecnému rošíření povědomí o geodiverzitě a geoturismu.

Požadovaná výše výdajů na aktivity mimo vymezené území: 

Vyšší územní celek (NUTS III):

Okres (NUTS IV):

Obec:
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Propagaci dědictví neživé přírody v zájmovém území (MAS Východní Slovácko a mikroregion Javorina dosud nebyla věnována pozornost, ačkoliv je 

území z hlediska geodiverzity velice hodnotné a jak na české, tak na slovenské straně se nachází množství významných geolokalit. Zájmové území 

je protkáno sítí značených tras, které volně přecházejí z ČR do SR a naopak.

Území MAS Východní Slovácko a území Mikroregionu Javorina na sebe volně navazují a obce dlouhodobě spolupracují v oblasti propagace 

kulturního dědictví, spolupráce na propagaci dědictví neživé přírody je tedy jednou z dalších možností rozšíření spolupráce a upevnění těsných 

vazeb.

Spolupráce ostatních aktérů (např. Správy CHKO Bílé Karpaty a Správy CHKO Biele Karpaty) je rovněž realizována v rámci různých aktivit, 

přeshraniční přístup je tedy více než žádoucí.

5.  Popis cílové skupiny  

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

Zpracování akčního plánu pro ochranu geodiverzity: dokument bude zahrnovat analytickou část (podrobný popis geodiverzity v území), evaluační 

část (zhodnocení potenciálu geodiverzity pro rozvoj geoturismu a geovzdělávání) a návrhovou část (návrhy konkrétních aktivit). Dokument bude 

zpracován jako jeden z podkladů, kterým se v budoucnosti mohou místní aktéři řídit a který mohou využít pro svůj rozvoj.

Návrhy geostezek: geostezky jsou stezky spojující místa zajímavá z hlediska věd o Zemi. Budou vést přes hranice (projektový tým chce zejména 

zdůraznit skutečnost, že zde sice existuje administrativní hranice – CZ – SK, ale např. litologicky se jedná o stejné území). Půjde o návrh 

konkrétních tras (s využitím stávajících značených tursitických cest) a zpracování informačních panelů, které budou přibližovat dědictví neživé 

přírody jak návštěvníkům, tak místním obyvatelům. Tato aktivita však nebude zahrnovat žádné značení v terénu ani fyzickou realizaci stezky, stejně 

tak realizace informačních panelů (osazení v terénu) nebude předmětem projektových aktivit.

Na těchto aktivitách se budou podílet odborníci z MENDELU v případné spolupráci místních (např. zaměstnanci SCHKO Bílé Karpaty, S-CHKO 

Biele Karpaty, ostatní aktéři).

Zpracování informační brožury: v brožuře budou představeny pojmy geodiverzita, geoturismus, geovzdělávání, materiál bude koncipován jako 

propagační, budou zahrnuty i popisy konkrétních geolokalit a návrhy geo-vycházek.

Přednášky na téma „Neživá příroda regionu“: cílem je seznámit zájemce (místní i návštěvníky) s geodiverzitou v regionu. Přednášky budou 

realizovány v rámci pravidelných akcí v regionu.

Komentované vycházky po významných geolokalitách: budou navazovat na přednášky, cílem je seznámit cílovou skupinu s dědictvím neživé přírody 

přímo v místě, na příkladu vybraných lokalit zdůraznit význam neživé přírody v regionu.

Návrh společného přeshraničního posteru „Geoturistických zajímavostí“

Návrh geologické expozice pod širým nebem
4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Podklady budou k dispozici volně zástupcům MAS Východní Slovácko, Mikroregionu Javorina a dalším aktérům, využitelné budou i Správou CHKO 

Bílé Karpaty, Správou CHKO Biele Karpaty a dalšími subjekty zejména pro propagaci dědictví neživé přírody a vzdělávání. Propagace napomůže 

lepšímu zviděitelnění dědictví neživé přírody a zatraktivnění regionu nejen pro návštěvníky, ale i pro místní.

Udržitelnost projektu bude zajištěna pomocí neustálé propagace ze strany žadatele a partnerů – každý rok po dobu pěti let od ukončení projektu se v 

rámci vybrané regionální akce uskuteční jedna přednáška o dědictví neživé přírody a jedna přeshraniční vycházka (po navržené přeshraniční 

geostezce).

Ypracovaný dokument Akční plán pro ochranu geodiverzity bude sloužit jako jeden z podkladů pro management a projektové aktivity v regionu – 

místní aktéři mohou na základě navržených aktivit přistoupit k samotné realizaci projektů (např. osazení informačních panelů v terénu).

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního 

regionu

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

MENDELU je zkušeným žadatelem, má i odpovídající administrativní a provozní kapacity včetně podpůrných celouniverzitních pracovišť (projektové 

oddělení, ekonomické a personální oddělení). Úspěšně využívá jak evropské dotace v různých operačních programech, tak národní zdroje (H2020, 

Interreg SK-CZ, Interreg AT-CZ, GAČR, TAČR, OPVK, OPVVV, atd.). Zástupce žadatele má s projektovou činností také zkušenosti, koordinoval jak 

větší projekty podporované např. z OP VK (Abionet, KONEV, InoBio), NAKI (Využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku), 

tak menších projektů (Podpora nadaných žáků 2016, 2017).

Mikroregion Javorina má již zkušenosti s mikroprojekty, které se týkají cestovního ruchu. Společně s českým mikroregionem Bílé Karpaty byl 

realizován mikroprojekt zaměřený na rozvoj podmínek dobré informovanosti v oblasti cestovního ruchu jako nástroje zviditelnění příhraniční oblasti a 

také jako možného potenciálu hospodářského rozvoje a životní úrovně obyvatel. Mikroregion Javorina tedy disponuje adekvátními personálními, 

administrativními I provozními kapacitami, je tedy vhedným přeshraničním parnerem a má tedy s realizací přeshraničních aktivit zkušenosti. MAS 

Východní Slovácko je úspěšnou MAS v rámci Zlínského kraje, čerpala již v minulém programovém období - mezi lety 2007 a 2013 podpořila celkem 

112 projektů v osmi výzvách. Region MAS takto získal téměř 45 mil. Kč například na investice do školství, podporu neziskových organizací nebo 

místních podnikatelů, část prostředků byla směřována i do propagace místního dědictví (např. v r. 2013 Sucholožské vesnické muzeum). MAS VS 

byla partnerem projektu MAS MEZI SEBOU, který byl realizován v rámci opatření Programu rozvoje venkova IV.2.1 Projekty Spolupráce. 

Zaměstnanci MAS jsou odborníky ve svém oboru a mají s administrací projektů velké zkušenosti.

Na řízení předkládaného projektu, tvorbě výstupů, jejich diseminaci a práci s CS se budou podílet manažeři a odborníci všech 3 partnerů. 

 4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)
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Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

E03 - Organizace aktivit 

propagujících společné území jako 

turistickou destinaci a podporujících 

rozvoj cestovního ruchu v něm

E02 - Realizace společných 

mediálních produktů propagujících 

společné území a jeho atraktivity

02.2019 12.2019

05.2019 11.2019

6.  Harmonogram realizace aktivit

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

návštěvníci přeshraničního 

regionu

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

seznamu)

Řízení  malého projektu 02.2019 01.2020

Zabezpečení povinné publicity 

projektu
02.2019

Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

01.2020

Typ aktivity: 

Konec realizace aktivity

E01 - Realizace společných 

regionálních/tematických kampaní 

propagujících přírodní a kulturní 

atraktivity společného území

Projektová aktivita

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

05.2019 11.2019

Obyvatelé přeshraničního regionu budou do projektových aktivit zapojeni následujícím způsobem:

Účast na přednáškách a komentovaných vycházkách – cílová skupina bude seznámena s dědictvím neživé přírody, prostřednictvím těchto aktivit 

bude propagována tato dosud opomíjená část místního dědictví, v budoucnosti bude cílová skupina využívat navržené geostezky pro krátkodobou 

rekreaci. Aktivity mají rovněž výrazný vzdělávací charakter a posílí vazby místních na konkrétní lokality.

Účast na zpracování akčního plánu geodiverzity – formou konzultací zejména s místními aktéry (zástupci obcí, zaměstnanci SCHKO Bílé Karpaty a 

SCHKO Biele Karpaty). Zamětstnanci Správ CHKO potom využijí výsledky pro propagaci neživé přírody a v rámci environmentálního vzdělávání. 

Dále se mohou místní aktéři formou konzultací podílet na návrzích dalších aktivit na propagaci dědictví neživé přírody.

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

Návštěvníci regionu budou zapojeni následujícím způsobem:

Účast na přednáškách a komentovaných vycházkách – cílová skupina bude seznámena s dědictvím neživé přírody, prostřednictvím těchto aktivit 

bude propagována tato dosud opomíjená část místního dědictví.  Tato cílová skupina bude dále individuálně využívat elektronickou informační 

brožuru a informační tabule (informace o nich budou cílové skupině předány prostřednictvím turistických informačních center a ubytovacích zařízení 

v regionu, které budou mít výstupy k dispozici). 

Cílové skupině budou v podobě navržených geostezek a popsaných geolokalit nabídnuty alternativy k tradičním turistickým cílům oblasti. Propagace 

dědictví neživé přírody přispěje ke zatraktivnění regionu a navíc bude mít výrazný vzdělávací charakter.

Konec realizace aktivityProjektová aktivita Začátek realizace aktivity 

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

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

žadatel, HCP, partner 2

Zapojení partnerů

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

Konec realizace aktivity

6.2 Aktivity malého projektu realizované mimo vymezené území

Řízení projektu

Začátek realizace aktivity 

Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Projektová aktivita

Projektová aktivita Konec realizace aktivity

F06 -  Setkání pracovního týmu 02.2019 01.2020

Projektová aktivita

F03 - Realizace publicity a propagace 

pomocí webových stránek, sociálních 

sítí a dalších inovativních způsobů 

propagace a publicity

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

Začátek realizace aktivity 

02.2019 01.2020

12.2019

G01 - Aktivity na prezentaci 

přírodního a kulturního dědictví 

realizované formou doplňkových 

aktivit.

02.2019 01.2020

Typ aktivity:

Začátek realizace aktivity 

Začátek realizace aktivity 

Konec realizace aktivity

E07 - Zpracování tematické 

koncepce zaměřené na specifické 

segmenty cestovního 

ruchu/vymezenou skupinu 

atraktivit/specifickou cílovou skupinu

02.2019 01.2020

Projektová aktivita Konec realizace aktivity

E06 - Setkání pracovního týmu 02.2019

Projektová aktivita Konec realizace aktivity
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Partneři podílející se na aktivitě:

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

atraktivity společného území

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

02/2019 až 01/2021

0

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

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

0

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: 

Publicita projektu bude zajištěna deklarací finanční podpory z programu Fondu malých projektů 

Interreg V-A SK-CZ  na všech akcích a dokumentech spojených s realizací projektu. Žadatel, VCP 

a partner 2 mají dlouholeté zkušenosti s naplňováním povinné publicity v projektech různých 

dotačních titulů, nebudou mít tudíž problém s naplněním publicity tohoto projektu. Realizační tým 

projektu bude postupovat dle všech relevantních dokumentů pro prokazování publicity v 

programech INTERREG. Informace o řešení projektu budou zveřejněny také na webu všech 

partnerů projektu. Odpovědnými osobami za naplňování povinné publicity projektu bude vedoucí 

projektový manažer ve spolupráci s projektovým manažerem 1 a 2.

žadatel, HCP, partner 2

Za řízení projektu odpovídá vedoucí projektový manažer žadatele ve spolupráci s projektovými 

manažery 1,2 (reprezentujícími HCP a partnera 2). Vedoucí projektový manažer bude odpovědný 

za komunikaci a včasné předávání informací a dokumentů vůči Správci a interní komunikaci s 

projektovými manažery 1,2,. Posledně dva jmenovaní budou odpovídat za realizaci aktivit HCP a 

partnera 2.  V rámci projektu se budou konat 4 hlavní projektové zasedání, kterých se bude 

účastnit management projektu a dle potřeby také jednotliví odborní zaměstnanci. Náplní schůzek 

bude prezentace a zhodnocení již realizovaných aktivit a detailní naplánování aktivit v 

následujících 3 měsících včetně finanční stránky projektu (kontrola realizovaných výdajů a plán 

čerpání na další období) . Zasedání se budou konat v prostorách HCP a partnera 2.   Z každého 

zasedání vznikne zápis a prezenční listina. V případě potřeby se budou konat projektové schůzky 

ad hoc.

N/A

Konkrétní cíl:

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

02/2019 až 01/2021Doba 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.

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

0

Popis projektové aktivity: 

0

Cílová hodnota: 
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Měřitelný ukazatel:

počet propagačních produktů

Partneři podílející se na aktivitě:

Popis projektové aktivity: 1x Informační brožura bude zahrnovat představení pojmů geodiverzita, geodědictví a geoturismus, 

bude prezentovat nejzajímavější lokality v přeshraničním regionu a bude obsahovat i návrhy tras 

geostezek, kde lze tyto úkazy vidět a sledovat. Půjde o grafický návrh, nikoliv samotnou realizaci – 

brožura bude k dispozici v pdf, tisk a následná distribuce už je ponechána v režii partnerů a 

místních aktérů. Za obsah bude ručit Mendelova univerzita v Brně, která texty vypracuje mimo jiné 

na základě konzultace s odborníky v oblasti věd o Zemi. 4x elektronická verze informační tabule 

prezentující vybrané geologické zajímavosti a geodiverzitu české a slovenské strany (2 tabule pro 

českou stranu, 2 tabule pro slovenskou stranu)

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: Přednášky o dědictví neživé přírody v rámci pravidelných místních akcí (2 na českém území, 2 na 

slovenském zemí). Cílem je seznámit místní obyvatele a návštěvníky pravidelných akcí v regionu s 

dědictvím neživé přírody, přiblížit tento skrytý zdroj pro regionální rozvoj a cestovní ruch a 

zdůraznitúzemí jako jeden preshraniční regionálně geologický celek jeho význam a potenciál. 

Účastnit se mohou jak místní obyvatelé, tak turisté. Součástí budou i diskuze nad tématem 

geodiverzity, budou sbírány i návrhy pro dílčí aktivity podporující a propagující dědictví neživé 

přírody, které se potom objeví v Akčním lánu pro ochranu geodiverzity.

MAS Východní Slovácko a Mikroregion Javorina poskytnou prostory pro tuto aktivitu a odpovídají 

za její propagaci (webové stránky, místní i regionální média). Mendelova univerzita zajistí 

obsahovou náplň přednášek a bude sbírat podněty od místních obyvatel a návštěvníků regionu, 

které bude moci využít v Akčním plánu.

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: počet přednášek

Výchozí hodnota: 0

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 05/2019 až 11/2019

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

Výchozí hodnota: 0

žadatel, HCP, partner 2

Doba plnění: 02/2019 až 12/2019

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

Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: 1

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

přeshraničního regionu
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2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

05/2019 až 11/2019

0

Komentované vycházky představí zájemcům (cílovým skupinám – místní obyvatele a návštěvníci) 

dědictví neživé přírody „naživo“. Prakticky půjde o organizované vycházky, jichž se budou účastnit 

odborníci zejména z Mendelovy univerzity a budou přibližovat zájemcům specifické a zajímavé 

prvky geodiverzity v oblasti. Trasa povede přes významné geolokality, tyto geolokality budou 

„virtuálně“ spojeny geo-stezkou, která povede přes hranice a bude zdůrazňovat specifika  

"geodiverzity" přeshaničního regionu.. MAS Východní Slovácko a Mikroregion Javorina se opět 

budou podílet zejména prostřednictvím propagace této aktivity (webové stránky, další média) a 

organizačním zajištěním.

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

rozvoj cestovního ruchu v něm

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Měřitelný ukazatel: N/A

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 02/2019 až 12/2019

Setkání pracovního týmu bude zaměřeno na upřesnění organizačních záležitostí k aktivitám E01, 

E02 a E03, případně dořešení obsahové náplně aktivit.

Měrná jednotka: počet setkání

Výchozí hodnota: 0

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

Měrná jednotka: 

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

0

Doba plnění: 

Popis projektové aktivity: 

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

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.

E06 - Setkání pracovního týmu

počet vycházek

Výchozí hodnota: 

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.

Typ aktivity: 

Konkrétní cíl:
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0

Měrná jednotka: 

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

Typ aktivity: 

počet dokumentů

Výchozí hodnota: 

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel:

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

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:
E07 - Zpracování tematické koncepce zaměřené na specifické segmenty cestovního 

ruchu/vymezenou skupinu atraktivit/specifickou cílovou skupinu

Popis projektové aktivity: Zpracování dokumentu Akční plán pro ochranu geodiverzity bude jednou z prvních aktivit, ze které 

potom budou moci místní aktéři vycházet při následných aktivitách v regionu. Analytická část bude 

založena na spolupráci odborníků z Mendelovy univerzity a místních odborníků (např. 

zaměstnanců CHKO na české i na slovenské straně) a všech ostatních nadšenců pro neživou 

přírodu, kteří mohou svým dílem přispět k popisu a zhodnocení potenciálu geodiverzity pro rozvoj 

geoturismu a geovzdělávání v oblasti a tím i naplnění smyslu projektu – zpropagovat neživou 

přírodu, vytvořit další typ turistického cíle a atraktivity pro návštěvníky, zvýšení potenciálu 

jednotlivých lokalit i dílčích stezek pro místní pro krátkodobou rekreaci. Součástí budou i konkrétní 

návrhy opatření, např. trasy geostezek, které mohou být v budoucnu realizovány, nebo dalších 

aktivit. Podklady budou sbírány mimo jiné během aktivit E01 a E03 (přednášky, vycházky), kdy 

bude probíhat neformální diskuze ohledně využití geodiverzity pro rozvoj regionu, takže do 

přípravy akčního plánu budou zahrnuty i obě cílové skupiny.

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 02/2019 až 01/2020

N/A

Projektová aktivita:
F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších 

inovativních způsobů propagace a publicity

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, partner 2

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

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

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

přeshraničního regionu

N/A

Výchozí hodnota: 0

Cílová hodnota: 0

Propagace výstupů projektu na webových stránkách MAS Východní Slovácko a Mikroregionu 

Javorina budou zajištěny partnery, Mendelova univerzita dodá obsahovou náplň, HCP a partner 2 

osloví místní tisk nebo jiná média a zajistí propagaci výstupů tak, aby se informace o projektu 

dostaly k co nejvíce místním obyvatelům i návštěvníkům regionu (i těm potenciálním). Je 

pravděpodobné, že správná a účelná propagace přitáhne do regionu další návštěvníky nejen z 

blízkého okolí, ale i těch, kteří zde např. tráví delší dovolenou.

Měrná jednotka: produkt

Výchozí hodnota: 

Doba plnění: 

G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. 

0

Doba plnění: 

02/2019 až 01/2020

Projektová aktivita: F06 -  Setkání pracovního týmu

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu

Projektová aktivita:

žadatel, HCP, partner 2

02/2019 až 01/2020

Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP, partner 2

Typ aktivity: 

Měřitelný ukazatel: N/A

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: 0

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

aktivit.

Konkrétní cíl:

Popis projektové aktivity: 

Popis projektové aktivity: 

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

Měřitelný ukazatel: Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví

Setkání pracovního týmu za účelem propagace (aktivity F03) bude zaměřeno na upřesnění aktivit 

a obsahové náplně propagovaných produktů.

Typ aktivity: 

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

počet 1 N/A N/A

ANO

Kód a název

P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní dědictví

8. Spolupráce a dopad

Společná příprava spočívala nejdříve v mailové a telefonické komunikaci (všichni tři partneři – MENDELU Mikroregion 

Javorina, MAS Východní Slovácko), kde byla upřesňována náplň projektu, a poté proběhla dvě setkání (29.1.2018 a 

16.2.2018). Náplň setkání je upřesněna v zápisech ze setkání. Při prvním setkání šlo o diskuzi nad tématem geodiverzity 

jako jednotícího prvku přeshraničního území, nad vizí projektu a nad cíli a konkrétními opatřeními, která budou předmětem 

projektu. Při druhém setkání byly tyto cíle a opatření zpřesňovány a byly řešeny konkrétní aktivity, které budou předmětem 

projektu. Závěrečné neformální setkání proběhlo dne 25.2. a byly řešeny jen poslední detaily ohledně přípravy  a podání 

projektu.

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Popis projektové aktivity: Doplňkové aktivity budou zahrnovat zpracování geokrabiček, návrhu geologické expozice a 

přeshraničního posteru ke geoturistickým zajímavostem.

Geokrabičky jsou v podstatě sbírka místních hornin, které budou opatřeny krátkou informací o 

původu, výskytu a vlastnostech horniny. Budou k dispozici místním školám a na informačních 

centrech a muzeích, kde si je budou moci prohlédnout jak místní, tak návštěvníci.

Návrh geologické expozice (nebo také geologické zahrady; nepoužíváme matoucí pojem geopark) 

bude zahrnovat vytipování hornin (z širšího okolí regionu) a jejich popis. Prakticky se bude jednat o 

návrh umístění několika kusů hornin (o velikosti balvanu) s návrhem popisku.

Přeshraniční poster  geologických zajímavostí (v českém a slovenském jazyce)– bude informovat 

o geodiverzitě v přeshraničním regionu a propagovat dědictví neživé přírody.

Měřitelný ukazatel: N/A

0

Cílová hodnota: 0

Doba plnění: 02/2019 až 01/2020

8.1.1 Společná příprava

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1 Přeshraniční spolupráce 
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ANO

ANO

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

8.2.3 Finanční dopad

Výstupy projektu přispějí ke  zvýšení atraktivity regionu, s čímž souvisí  vyšší návštěvnost regionu (přilákání nových návštěvníků a 

prodloužení pobytu stávajících návštěvníků), z čehož budou profitovat poskytovatelé  místních služeb výrobci regionálních produktů.  

Jedním z primárních hledisek akčního plánu je udržitelný turismus v regionu z důvodu zajištění dlouhodobého pozitivního socio-

ekonomického dopadu na dotčený přeshraniční region. 

Projekt přispěje k upevnění stávajících vazeb v území zejména společnými aktivitami na podporu geodědictví. Realizované aktivity 

přispějí k zatraktivnění přeshraničního regionu jak pro místní obyvatele (zejména co se týče krátkodobé rekreace), tak pro návštěvníky, 

kteří do oblasti přijíždějí. Geostezka navržená v akčním plánu a zviditelnění geolokalit vytvoří alternativu k tradičním turistickým cílům v 

oblasti. Společně organizované akce jako přednášky o neživé přírodě v přeshraničním regionu a komentované vycházky po lokalitách na 

české i slovenské straně potom přispějí k upevnění a rozvoji přeshraničních kontaktů. Zlepšení podmínek obyvatel v přeshraničním 

regionu je reprezentováno zvýšením potenciálu území pro krátkodobou rekreaci a prohloubení znalostí o místě, kde obyvatelé žijí, 

respektive uvědomění si dědictví, které zde existuje.

Dopad na místní obyvatele bude spočívat jednak v e zvýšení povědomí o místním dědictví, jednak zde bude nabídnuta alternativa k cílům 

krátkodobé rekreace. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit v rámci projektu budou místní informováni o potenciálu geodiverzity a budou i 

zapojeni do aktivit, které mohou v budoucnu geodiverzitu šetrně využívat pro regionální rozvoj. Součástí vzdělávacích aktivit budou i žáci 

místních ZŠ, bude kladen důraz na posílení jejich vztahu k „rodné hroudě“. Dle zkušeností z předchozích projektů, právě tato nemladší 

generace je schopna předávat pozitivní praxi dále na své rodiče a prarodiče.

Dopad na návštěvníky regionu je v tom, že jim bude nabídnuta alternativa k tradičním turistickým destinacím a cílům, což přispěje ke 

zatraktivěnní regionu jako turistické destinace a může hrát roli při době setrvání návštěvníka v regionu, což se podepíše na místním 

rozvoji a podpoře místních turistické infrastruktury.

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Společná realizace bude spočívat zejména ve spolupráci při propagaci a prezentaci aktivit, které budou vycházet z 

Akčního plánu pro ochranu geodiverzity. Žadatel, který zajistí zpracování akčního plánu (za přispění konzultací partnerů a 

dalších místních aktérů – zejména Správ CHKO Bílé Karpaty a Biele Karpaty), bude prezentovat aktivity uvedené v akčním 

plánu na pravidelných akcích, které pořádají partneři. Půjde zejména o přednášky o dědictví neživé přírody v 

přeshraničním regionu a komentované vycházky. Partneři prostory a propagaci akcí a výstupů v rámci cílové skupiny. 

Součástí akčního plánu budou i návrhy konkrétních opatření, na jejichž rozpracování se budou partneři podílet 

prostřednictvím diskuzí a pracovních setkání. Akční plán zpracovaný žadatelem bude propagován na webových stránkách 

partnerů a dalších zájemců (Správy CHKO, další dotčené obce, turistické agentury, ubytovací zařízení v regionu) a dále 

jimi využíván jako podklad pro management a plánování.

 Do realizace projektu budou zapojeni pracovníci všech partnerů, kteří se budou svými znalostmi a zkušenostmi podílet na 

řízení projektu a na realizaci jednotlivých výstupů. Mendelu bude garantovat odbornou část výstupů a zároveň bude 

reflektovat potřeby a potenciál dotčených regionů na základě spolupráce s hlavním přeshraničním partnerem a partnerem 

2.  Mendelu se bude také podílet na aktivitách s CS (přednášky, vycházky), Mikroregion Javorina a MAS Východní 

Slovácko se budou intenzivně věnovat diseminačním aktivitám ve svých regionech. Všem partnerům bude umožněna 

účast na rozhodování v rámci evaluačních schůzek a management mítinků, kdy konečná rozhodnutí budou přijímána na 

základě většiny.

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál
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Podíl v %

100,00%

85,00%

0,00%

15,00%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

22 769,60

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 15,13%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

3 447,00

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

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje) 3 415,44 €

Projekt bude mít dopad jak na zájmové území (propagace geodědictví, zatraktivvnění oblasti), vzhledem k vazbám geoturismu na další 

oblasti (lokální rozvoj, lokální produkty, kutlura, živá příroda) se bude územní dopad týkat i okolních obcí. Zatraktivnění regionu přispěje i 

ke zatraktivnění dotčených krajů.

Malý projekt odpovídá strategii Zlínského kraje (cíl 4.1 Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu a 

úkoly 4.1.2 Rozvíjet potenciál cestovního ruchu (opatření 4.1.2c. Podpora cestovního ruchu na venkově) a 4.1.6 Podpora rozvoje 

udržitelného cestovního ruchu (opatření 4.1.6a Optimální využití a ochrana potenciálu území v oblasti turismu)) a stejně tak „Strategii 

rozvoja vidieka Trenčianského samosprávného kraja na roky 2013-2020“ (prioritní oblast 6 Podpora sociálneho začlenenia, znižovania 

chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach, Opatrenie 6.2 Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, kde je 

zmíněn i cestovní ruch).

9. Rozpočet malého projektu

1 950,00 €

19 354,16 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)

Částka v EUR

22 769,60 €

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 15 297,60 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 4 165,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 1 357,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

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

6 KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Mendelova univerzita v Brně

Společenstvo obcí mikroregionu 

Javorina

8.2.4 Územní dopad

Celkový rozpočet žadatele
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Částka celkem v 

EUR
Podíl celkem v %

22 769,60 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

4 Zplnomocnění k zastupování

13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

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, 

8 Dohoda o spolupráci partnerů

9 Příprava malého projektu

CELKEM:

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

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

3 415,44 15,00%

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)

0,00%

0,00%

0,00%

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

19 354,16 85,00%

22 769,60

9.B Spolufinancování

0,00%

100,00%Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

5 Výpis z rejstříku trestů (platí pouze pro žadatele ze SR)

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Jiné veřejné zdroje:

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)
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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:

▪  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. 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:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ing. Alena Šoltysová

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
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