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Dodatok č. í k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre
i nd ivid uál ny m i kropľojekt

Zmluva o poskýnutí finančného príspevku Č. lNT/EB/zNINtNo169 na realizáciu mikroprojektu
,,Putujme spolu" podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č. 35l2o2o zo dňa 13.01.2o2o v rámci
Program u cezhraničnej spolupráce l nterreg V-A Pol'sko-Slovensko 2o1 4-2o2o

uzavretá medzi:

Žilinským samosprávnym krajom1
so sídlom:
Komenského 48, 011 09 Žilina

zastúpeným:
lng. Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja

Krajská oľganizácia cestovného ruchu Žlllnsxý turistický kľaj
so sídlom:
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika,
DlČ: 202347 2847, lČo: 42220238g
d'alej len,,mikroprlj ímatel'''

zastúpeným:
lng. lvetou Chabadovou, výkonnou riadĺtel'kou Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinského
turistického kraja

spolu pomenované ako,,zmluvné strany",

na základe $ 17 Zmluvy o poskýnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č'
INT/EB/zAlírulA/0169 uzatvorenej dňa 12.05.2020, d'alej len 

'zmluva'', sa zmluvné strany óohodli
na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, d'alej len ,,dodatok" v tomto znení:

sĺ
$ 6 ods. 1 a2zmluvy bude zniet'

,,$ 6"

oBDoBlE REALEÁGlE MIKRoPRoJEKTU

]-. obdobie realizácie mĺkroprojektu je nasledujúce:

1 Nehodĺace sa odstrániť
2 Prĺslušne čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, xRs (ak je subjekt zapísaný V registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný)
3 Čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lčo, rns (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný).
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1) Dátum začatia vecnej realizáciev mĺkroprojekte: 01.03'2020;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte:28.02.2021;

Realizácia mikropľojektu musí prebiehat' v súlade s harmonogramom aktivít uvedeným
v aktuálnejŽiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktorá tvorí prílohu č' 1 k tomuto Dodatku',,

s2
$ 10 ods. 3 bod 1 zmluvy bude zniet':

1) čiastková správa o postupe realizácie - podáva sa v lehote do 05.09.2020

s3

ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

s4
Dodatok bolvyhotovenýv 2 rovnopisoch, po jednóm pre kaŽdú zmluvnú stranu

ss
Dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu póslednou zo zmluvných strán.a

s6
PRĺLoHY K DoDATKU

Neoddelitel'nou súčast'ou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
1. Aktuálna Žiadost' o poskytnutie finančného príspevku.

V mene ŽSK:

lng. Erika Jurinová
predsedníčka Žilinstého samosorávneho_
kraja

lng. lveta Chabadová
riad ltel'ka Krajskej organizácie
cestovného ruch u Žilinsryi turistický
kraj //,/

V mene mikroprijímatel'a

Podpis a pečiatka (ak sa vzt'ahuje)

Miesto, dátum

ru

n"ooi. 

{"iĺ'^,

.r,/..,...-....
(ak sa vzt'aľ

Miesto, dátum

4Vprípadeslovenskéhomikroprĺjímateľavsúladesozákonom 
č.2Il/2OooZ'z.oslobodnomprístupekinformáciámzmluvanadobúda

účinnosťdňomnasledujúcimpodni jejzverejneniana nawebovomsidlepovinnejosobypričomrozhodujúcejejejprvézverejenie.

2



Inteneg

Y lnterreg H X lnterreg ::,
PL-SK Polska-Slowacja PL-SK PolSko-Slovensko

EU'oe*b fuŕdÚu non6jU Ŕsbd@ó e4ryrffiŕab'!lď.ídots

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Intemeg V-A Pol'sko - Slovensko ZOt4 -2020.

Wnlosek o doffnansowanie mlkroprojektu ze šrodków EuropeJskiego Funduszu RozwoJu Regionalnego
Progľam Inteneg V-A Polska - Slorľacja 2ot4 - 2o2o.

číslo mikľopľoJektu / Numer mikropľojektu: INT/EB/ZÁIINlN0I69

Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroľegiónom/VUC / Datai
godzina wplptgcia wnlosku do Euroľegionu/vUc:

pečiatka l pieczeó

Venia zo ďňa 73-o5-202o - kontrolné čísto 2796935oo6 7/23



Intemeg

Vedúci paľtneľ - žiadatel'
/ Partneľ wiodqcy -
wnioskodawca

Krajská organizácia cestovného ruchu Žĺĺnslqý turĺstic\ý kraj

Názov mikľopľojektu /
Tytul mikľoprojektu Putujme spolu

Pľioľitná os / os púorytetowa ochľana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhľaničného územia

Špecificlqý cieľ/ cel
szczególowy

Zqýšenie úrovni udržatelhého využitia kultúľneho a prírodného dedičstva
návštevnĺkmi a obyvatelmi

Kód intervencie / xoa
intervencji 092. ochrana, ľozvoj a podpora verejných aktív cestovného ľuchu

Typ mikropľojektu i ľyp
mi}ropľojektu individuálny / indywĺdualny

03-2020 - 02-2021

opľármenó qýdavlry / wyaatľĺ lĺrľaliÍikowďne

Náľodné spoluÍinancovanie /štátna
pomoc / Wspólfinansowanie krqiowe

PaľLneri |ľartnevy

Euľópslĺy fond
ľegionálneho rozvoja
/ Euľopejski Fundusz
Rozwoju RegÍonalnego

Pľostľiedky zo
štátneho ľozpočtu /
Šľodki z budŽetu par1stwa

Mastný vklad
/ wklad wlasny

Spolu /
Razem

Podiel
partnera /
Udziď partneľa

27 22B,B4€ 3 203,39 € 1 601,70 €
Kľajská
organizácia
cestovného ľuchu
Žitĺnslqý turĺstic[ý
kľaj B5%o I0o/o S%io

32 033,93
€ 100,00%

Spolu / Razem 27 22B,B4€, 3 203,39 € 1' 601,70 € 32 033,93
€ tOOo/o

Celková hodnota mikropľojektu / waľtosó cďkowita mikroproJektu 32 033,93
€ t00o/o

Počet ostatných paľtneľov (bez VP) / lĺczla
pozosta$ch paľtnerów (bez PW) 1 Krajina pôvodu / Kľaj pochodzenia

Pt T

SK 0

Vetzia zo dňa 73-o5'2o2o - kontrolné číslo 2196935oo6 2/23



Vedúci paľtneľ - žiadateľ / Partneľ wiod4cy - wnioskodawca

Základné infoľmácie / Podstawowe informacJe

Názov žiadatelh / Nazwa
wnioskodawry Kľajská organizácia cestorĺného ľuchu Žiľnslqý turistic\ý kraj

Typ žiadatelb / xategoĺa
wnioskodawcy Tuľistické oľganizácie (neziskové)

Štatutáľny zástupca žiadatelä /
Reprezentacja prawna wnioskodawcy

RNDr. Peter Dobeš
predseda

Iftajina / rr4 Slovensko

Kľaj / wo;ewództwo Žilinsdý kraj

Okres / Powiat Žihna

- obec PSČ'/- ĺĺie;'corľ.ošó-kod
pocztowy Žiľna 011 09

Ulica, číslo domu / U]ica, numer
domu

Komenského 48

IČo / nĺcoN 42220238

DIČ / ľrp 2023472847

Je žiadateľplatcom DPH? / czy
wnioskodawca jest platnikiem podatku VAT?

Môže žiadateľ ľealizáciou
mikľopľojekfu získať naspäť rrŕdavlry
vynaložená na DPH? / Czy wnioskodawca
reďizujqc powyŽszy mikľopľojekt moŽe odz:yskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

DPH / Podatek vAr

Nie / nĺe Nie / i.ĺĺe

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy

+42191"7 525 649

E-mailová adľesa / Adres e_mai] ĺveta. chabadova@zask. sk

Www stránka / strona www www' zÍlinslrytuľĺsticlrykľaj. sk

Doteľqjšie skisenosti žiadatelh
s realizáciou projektov Wátane
proj ektov fi nancovaných
z pľostľiedkov EU /
Dotychczasowe došwiadczenie
wnioskodawcy w reďizacji pľojektów,
w tym finansowanych ze šrodków UE

Krajská organizácia cestovného ruchu Žĺĺnslqý turistic\ý kľaj bola založená
2L.2.2072 na základe zákona č.9I1201'0 Z'z. o podpore cestovného ruchu
a zaregĺstrovaná bola na Ministerstve dopravy, qýstavby a regionáIneho
ľozvoja Slovenskej ľepublil1y dňa 9.marca 2012' Cielbm je spoločná
pľopagácia a marketing Žĺlinského kľaja, tvoľba produktov, pľopagačných
materiáIov a máp, realizácia mediálnych kampaní. Podpoľujeme podujatia
regionálneho aj celoslovenského'ryznamu, zúčastňujeme sa vel'trhov a r4ýstav
cestovného ruchu, organĺzujeme infocesty pľe zástupcov domácich
a zahľaničných médií' Podporujeme rozvoj CR prostredníctvom
marketÍngoqých aktivít, zlepšovaním kvality služieb a budovaním
infraštruktúry CR s cie]bm motivovať návštevníkov k pobytu u nás. Počas
nášho pôsobenia sme nadobudli množstvo poznatkov z oblasti prípravy
ľôznych podujatí, mateľiálov podporujúcich CR. Napr. v ľ.201B-2019 sme
realizovali projekt "Žilinslqý kraj blÍžšie k ludbm'' vďhka dotácii 150 tis' EUR
od MDaV SR s aktivitami napr.r4ýľoba infotabúľ a smerovníkov, veltrhy
a qýstavy CR" infocesty, mediálne kampane, propag'materiáIy, či školenia'
Na realĺzáciu pľojektu máme dostatočne vedomosti a skúsenosti.

Inteľreg

Velzia zo dňa 13-o5-2o2o - kontrolné číslo 2196935o06 / sĺzs



Intemeg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imiq ĺ nazwĺsko Ing. Iveta Chabadová

Telefón / Telefon +427 917 525 649

Fax l ľax

E-mailová adľesa / Adľes e_mail iveta. chabadova@zask. sk

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a pľÍezvisko / Imiq i nazwisko Mgr. Marta Zimanová

Telefón / Telefon +421 (0)41.50 32 305

Fax / ľax

E_nrailnvá nľlr'pcn / l'l-.. --*.il -marJa.zĺmanova@zasksk* _-

Velzia zo dňa 13-o5-2o2o - kontrolné číslo 2L96935006 4/23



Paľtner mikľopľojektu 1 / Pu"tne" mikroprojektu 1

Základné infonnácie / Podstarľowe informacje

Názov parLnera 1 / Nazwa paľtnera
1

GMINA UJSOI.Y

Kategória paľ|neľa 1 / xategoĺa
parhera 1

Obec

Štatutáľny zástupca partnera 1

I Reprezentacja prawna Partnera 1

Mgr. Tadeusz Piqtka
wójt

IQajina / xra3 Polsko

Kraj l woiewództwo Sliezske

Okres / Powiat Zywieclry

_Qb eu_P's Č / Mi-el's' qq!v_o$_ó l!_qd-
pocztowy Ujsoľy34-37L ̂

Ulica, číslo domu / Ulĺca, numer
domu ul,Gminna 1

ICo / nncoľ 072182730

DIČ / ľp 5532510951

Je partneľ 1 platcom DPH? l cry
paľtner 1 jest platnikiem podatku VAT?

Može paľtneľ 1 realizáciou
mikropľojektu získať naspäť qýdavky
vynaložené na DPH? / Czy paľtner 1
reďDujqc powyŽszy mikroprojelit moŽe odzyskaó
ponĺesiony koszt podatku VAT?

DPH / PodatekvAT

Nie / ľĺe Nie / ľĺe

Kontaktný telefón / Teiefon
kontaktowy +4833 8647 350

Fax / pax +4833 8647 354

E-mailová adľesa / Adľes e_mail uguj soly@uj soly, com.pl

Www stľánkô / Strona www http ://www.uj soly.com.pl

Doterajšie shisenosti paľtneľa
1 s mikľopľojektu ľealizáciou
projektov Wátane projektov
financovaných z pľostľiedkov
EU / ootyctrczasowe došwiadczenÍe
paľtnera 1 mĺkroprojektu w ľealizacji
projektów, W tym finansowanych ze
šrodków UE

Gmina Ujso}y od svojho vzniku, ako subjekt územnej samosprávy v Polsku,
ľealizovala množstvo tak väčších investičných ako qj menších neinvestičných
projektov smeryjúcich do rozvoja územia. Rovnako tak ľealizovala i projekty
v rámci cezhľaničnej spolupráce INTERREG PL-SK so slovenslqŕmi partneňĺ
- napr. s obcou Novoť (projekt,,ochrana a rozvoj príľodného a kultúľneho
dedičsWa obcí Novoť a Ujsoly" v hodnote 49 347,60 €, aktuáIne v r.2019
ľealizuje v partnerstve s obcou Novoť pľojekt ,,Spája nás príroda a kultúra"
v celkovom objeme 48 503'34 € na mikľopľojekt), a práve vdhka qýĺnene
nadobudnutých skúseností partnera bude vz{jomná kooperácia jedným
z dôležiých prvkov pri implementácii individuálneho projektu slovenského
žiadatelä. Vdbka cezhľaničnému partnerstvu v tomto projekte, ľozdeleniu
kompetencií a qýmene vzájomných skúseností bude mať projekt podstatný
prínos pre efektívny budúci ľozvoj ako aj možnú širšiu spoluprácu
organizácií pôsobiacich v spoločnom slovensko-pol'skom prihľaničnom
priestore.

Interľeg

Vetzia zo dňa 13-o5-2o2o - kontrolné číslo 2196935006 /,rn



Inteneg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imiq i nazwisko Julia Grygny

Telefón / Teteťon +48 33 8647 350

Fax / ľax

E-mailová adresa / Adres e-maĺl j. grygny@ujsoly. com. pl

Kvalita cezhraničného paľtneľstva / juLosĺ paľtnerstwa tľansgľanicznego

Spoločná príprava mikropľojektu / wspólĺe pľzygotowanie milĺľopľojektu Áno / ľaľ

Spoločná ľealizácĺa mikroproJektu / wspótna realizacja milaoprojektu lĺno / ľuľ

Aktivity budú pľebiehať v zmysle určeného haľmonogľamu spoločne so zapojením jednotliqých partneľov podlh
logiky mikľopĺojektu. Za pomoci vybvoľeného partnerstva interní zamestnániĺ žiadätelh zmäpu;ú sakrálnď
pamiatky a pútnické cesty v záujmovom území. Následne partneľ vytvorí pre žiadatelä podmieňky pre
zoľganizovanie prezentácie pútnického turizmu v cezhranĺčnej oblastĹ bude participováť na orgďnizovaní
tematickej qýstavy fotografií v PL. Žiadateľpo zmapovaní pútnĺcdých ciest a pamiatäk, ako zákĺadnej aktivity,
zorganizuje na území SR rovnako tak ako v PL qýstavu fotografií k pútnickému turizmu v cezhľaničrlej oblasti
a bude hlavným organizátoľom záveľečnej konferencie, kde budú predstavené aktivity mikropľojektu,3eho
ciele, rýstupy a qýsledky. Konfeľencie sa zúčastní aj partner zPL ápríp. aj iné oľganilácie z ôez-hranične;
oblasti,-s ktoqými môžeme vdäka ľealizácii mikľoprojektu nadviazať kontakty v ob]asti cest.ľuchu. v kooräĺnácii
je naplánovaná aj publicita a zvidite]ňovanie mikľoprojektu. Na spoločnú implementáciu bude dohliadať
nrgj.t|n a najmä pľojektoqý manažér'Definitívne a konkľétne perionálne obiadenie pozícÍí v proj.tíme bude
určené po schválení našej žiadosti.

Spoločný personál mikropľojektu / wspólny personel mikroproJektu Ano / ľat<

Predpokladáme nas]edovné vybvorenie pľojektového tímu: tím bude pozosiávať zo štatutárov partnerov,
koordinátorov aktivít mikropľojektu (1os/partner), účtovníka (na stráne žiadatelä) a pľojekt. manažéra (PM),
kto4ý bude spoločný pr.e 

-celý 
mikroprojekt na strane žiadate]h. Projektoqý manažér bud-e, v prípade úspešnôsil

mikľopľojektu, vybraný do tímu na základe predchádzajúcich dlhoiočnýcĹ skúseností v oblastĺ riadenĺä
a implementácie projektov a mikroprojektov financovaných z EU' Pľojektoqý tím bude pľacovať kooľdĺnovane
a prĺebežne zdieläť informácĺe. Proces verejného obstaľávania zabezpečí zodpovedná o}oba žiadatelä
v kooľdinácii s proj.tímom. Projektoý manažér bude riadiť mikroprojekt akoielok, kontrolovať haľmonogram,
qýstupy, plnenie aktivít a komunikovať s členmi tímu ako aj s riadiacim orgánom pre mikroprojekty - teda"
Žĺlĺnslqým samosprávnym krajom. Chceme zároveň uviesť, 

"že 
skúsenostĺ pärtnerov sú vý'loľnýŕrr pŕedpoúadom

pre riadne zvládnutie implementácie mikropľojektu.

Spoločné financovanie mikropľojektu. / Wspólne ffnansowanie mĺkľopľojektu Nie / ľĺe

POPIS MIKROPROJEKTU / oprs MrKRopRoJEKru

Verzia zo dňa 13-05-2o2o - kontrolné číslo 2196935006 6/23



odôvodnenie mikropľojektu / Uzasadnienie mikroprojektu

Pútnictvo je kultovou pľaktikou mnohých svetoých náboženstiev (napr.hinduizmus, judaizmus,
kľesťanstvo, islam), no z nich najvyšší počet pútnikov absorbuje kresťanstvo. Pútnic\ý cestovný
ľuch pľedstavuje až 35 - 40 % svetovej návštevnosti, keďpriblĺžne 240 mil. osôb sa ročne vydáva
na putovanie s nábožens\ými cielmi; z uvedeného počtu je asi 150 mil. kresťanov. Ako uvádza
Eurostat,, Cestovný ruch zohráva v EU dôležitú úlohu z dôvodu ekonomického potenciálu
a potenciálu pre zamestnanosť, ako aj pre socĺálny a environmentálny vplyv.,,
Pútnictvo má v kľesťanstve, ďe aj v ĺných náboženstvách dlhú históriu. Záväzokputovať
k niektorému svätému miestu, ku hľobu svätca, či na miesto nejakej slávnej udalosti, sa takmer
univeľzálne považovalo za niečo, čo je na prospech duchovného života jedinca. Púť l'udia
absolvovalĺ nielen kvôli požehnaniu, či ako hold autoľite, ale tiež kvôli očisteniu sa od minulých
hriechov' Už od prÚch kresťanských storočí malo putovanie tieto základné ciele: vidieť, modliť sa,
k]aňať sa, splnĺť sl'ub a dosiahnuť vypočutie pľosieb. Pútnic(ý cestovný ľuch je teda špecificlrym
druhom cestovného ruchu, pri ktorom pútnici ako účastníci cestovného ruchu majú prevažne

Náš mikroprojekt je orientovaný na zlepšenie využívania existujúceho pľírodného a kultúrneho
potenciálu - v oblasti sakľálnych pamiatok a pútnictva, a to na území slovensko-polského
pohraničia. Už odpľadávna sa na inemíkrqjov oboch paľbnerov odohrávali mnohé púte a dlhé
cesty jednotlivcov a skupín, ktoré tieto osoby však neľozdelbvalĺ, ale naopak spájali. Zámeľom
mikroprojektu je v prvom rade zmapovať tieto sakráIne pamiatky a pútnické cesty v cezhľaničnom
prĺestore a následne vytvoriť materiáIy a zrealizovať vhodné aktivity propagujúce toto zaujímavé
územie. Chceme pripravÍť atraktívne qýstupy a obstarať také pľopag.predmety pre verejnosť, aby
sme zúľočili naše dlhoročné skúsenosti z oblastĺ cestovného ruchu a dosiahli cieľpľojektu,
a prispeli aj k qýsledku ''Uroveň povedomia turistov pochádzajúcÍch spoza pohraničľre3 oblasti
o pľírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničnej oblasti''' Vytvoríme brožúry s mapou s pútniclqými
cestami v cezhraničí, cestopisnílry, zorganizujeme atraktívnu v5ístavu fotografií s pútnickou
tematikou a tiež záverečnú konferenciu propagujúcu celý mikropľojekt, jeho aktivity a qýstupy.
Prostredníctvom aktivít chceme odhaliť málo poznané súvislostĺ a atraktivity územia pľe
skvalitnenĺe pútnického turizmu v oblasti slovensko-polského pohraničia, k čomu je cezhľaničná
spolupľáca klúčová. U oboch paľbnerov sa nachádzajú qýznamné sakrálne pamiatky a pútnické
cesty, ktoré sú však nedostatočne propagované a málo navštevované. Návštevníkom kľaja, ale aj
noým pútnikom mikľoprojektom ofuoľíme ,,no\ý" priestoľ na poznávanie, kt. bude mať v sebe
rozmer nielen bežného turizmu a teda poznávania pľíľodných a kultúľnych pamätihodnostĹ ale
rozšírením povedomia veľejnosti otvoríme naše cezhranĺčné územie pre rozvoj religiózneho
cestovného ľuchu.

Hlavný cieľmikľopľojektu a spôsob, alcým prispieva k ľealizácii špecifického cielh
pľogramu / Cel ogólny mĺkľopľojektu oraz sposób w jaki prryczpia slq do reaĽzacJl celu szczególowego programu

Inteneg

Cielbm nášho mÍkroprojektu je zintenzívniť trvaloudržatelhé využitĺe kultúrneho a prírodného
dedĺčstva návštevnfumi a obyvatelmi, čo je v zmysle progr.dokumentov v súlade s cielbm Po1.
V čase rastúceho extrémizmu a populistického zastrašovania obyvatelbv v EÚ, chceme
mikroprojektom poukázať na silu duchovných hodnôt kresťanstva, silu spolupráce, porozumenia
a mieru. Často krát totiž akoby sme zabúdali na hrôzy a tragédie vojnoqfch Ĺonfliktov, na následky
absencie pochopenia, empatie, dialógu. Chceme poukázať ako dokážeme využívať lokáIny prírodný
a kultúrny potenciál, ako vieme nadviazať na spoločnú históriu. Ako vieme následne profitovať
z pútnického tuľizmu na rôznych úľovnĺach bez negatívnych následkov na životné prostredie'
Chceme zdôrazniť, ako dôležité je ,,putovať spolu" v mieri - teda aky je mĺer dôIežitý pre každú
krajinu. Chceme poukázať, že nie je vhodnó ukazovať prstom na náboženstvá iných, ale je dôležĺté
poukázať na silné hodnoty kresťanstva a podporiť naše tradície, aby kresťanstvo v našom
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Inteneg
cezhraničnom priestore nevymizlo, resp' nestratilo svoj nesporný význam s príchodom
konzumného spôsobu života plného elektroniky, či násilia v médiách, odcudzovania a osamelosti
ludí. Mikroprojekt ukáže aké hodnoty nám spolupráca v dialógu môže priniesť - q s ohlädom na
ľozvoj miestnych samospráv, či sekundárne rozvojom domáceho podnikatelského prostredia, a to
prílevom noých pútnikov a turistov do oblasti.
Jednotlivé úlohy mikroprojektu vedú k tomu, aby sme spropagovali cezhraničné územie niečím
noqým a atraktívnym a prilákali tu väčšie množsWo návštevníkov' Zároveň jeho realizácia prispeje
k zqýšeniu povedomia o atraktívnosti územia aj u domácich obyvatelbv. Mikroprojekt je
koncipovaný tak, aby v dlhodobom horizonte bol udržatelhý - čím je celosvetovo práve ''pútnictvo''
charakteristické. Vdäka mikroprojektu tak efektívne využívame potenciál územĺa a jeho kultúrne
a prírodné dedičstvo, čím náš mikropľojekt priamo prispieva k realizácii špecifického cielä
programu.

Špecifické cĺete milĺľopľojektu (max.3) a spôsob, alým pľispejú k ľealizácĺi hlavného
cielh mikľopľojektu / Cele szczegĺílowe mikľopľojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniaja siQ do reďizacji celu
ogólnego mikroprojektu

Cestovný ruch je jednou zo základných zložiek hospodárstva a v mnohých kľajinách EU sa podiel?r
qýznamn1ýĺn spôsobom na rozvoji regiónov' Existujúcĺ príľodný a kultúrny potenciál v našom
cezhraničnom prĺestoľe chceme pľeto efektívnejšĺe využívať a vytvoriť ýmto mikroprojektom aj
a\ýsi základ pre dälší rozvoj územia ako aj vytvoľiť predpoklady pľe iné nadväzujúce aktivity
obdobného charakteru. Mikľopľojekt prÍspieva k miestnemu ľozvoju a pľacovné miesta, ktoré sa
sekundáľne vd'aka zqýšenej návštevnosti vytvárq;ú alebo udržiavajú, môžu pomáhať pôsobĺť pľoti
úpadku priemyselnej qýľoby alebo vidieka. Vzhlhdom na ýchodiskovú situáciu sme si preto
zadefinovali tieto špecifické ciele:
1) Zefektívnenie využívanĺa existujúceho prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného
regiónu prostredníctvom zmapovania sakrálnych pamiatok a pútniclqých trás v oblasti
2) Zlepšenie propagácĺe sakrálnych pamiatok a pútnického turizmu v pohraničnom regióne.
Prioľĺtou žiadatelä je prezentácia a propagácia destÍnácĺe Žilinslqý kľaj doma a v zahľanĺčí
a zvyšovanie návštevnosti regiónov Žiľnského kľaja cez aktívnu spoluprácu s obiastnými
organizáciami cestovného ruchu'Týmto mikroprojektom rozširujeme ponuku našich služieb
v cezhraničnom duchu. otvárame brány pols\ým turistom a zase naopak vdäka parinerstvu sa
otvára polské prihraničĺe slovenským návštevníkom.Existujúci potenciál v našom cezhraničnom
priestore chceme efektívnejšie využívať a vytvorĺť týmto mikľopľojektom qj alqýsi štaľt pľe d?rlšiu
foľmu cestovného ľuchu - pútnic\ý tuľizmus a následne iné nadväzujúce aktivity obdobného
charakteru. Uvedené špecifické ciele prispejú k dosiahnutiu hlavného ciela mĺkroprojektu
a priamo nadväzujú na naše aktivity, qýstupy a qýsledky mikroprojektu.

Cielbvé skupiny a vplp mikroprojektu na cielbvé skupiny / c*py docelowe i wpľyw mikľoprojektu na
gľupy docelowe

-, osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúľno-
ľekľeačnú ponuku územia zahľnutého do programu

Hlavná cielbvá skupĺna bola zvolená s ohlädom na charakter nášho mikľoprojektu a jeho aktivít
ako aj očakávaný prílev pútniclqých turistov a návštevníkov sakrálnych pamiatok do oblasti.
Sekundárne môže pozitívne vplyvať aj na obyvatelbv oprávneného územia, a to predovšet{im
v súvisiacej ponuke služieb vd?rka ľozvoju turizmu v oblasti. Primárne však zmapujeme územia
a následne spľopagujeme oblasť pre návštevníkov oprávneného územia a turistov, ktoľí oblasť
navštívia aj kvôli iným kultúrnym a rekreačným aktivitám' Náš projekt pripraví turistom
a návštevníkom dälšiu možnosť tľávenia svojich volhočasových aktivít, obohatenú o duchovný
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Interľeg
rozmer, príp.pre ateistic{ých návštevníkov bude projekt slúžiť na spoznávanie sakrálnych
pamiatok, kostolov a histórie územia a niekdajších i terajších pútniclqých ciest.
V rámcĺ úIohy 3 obstaráme pre hlavnú cielbvu skupĺnu dôležíté a atľaktívne propagačné predmety,
ktoré budú lákadlom pre návštevníkov a budú distribuované širokej verejnosti počas realizácie
pľojektu avšak aj v období udržatelhosti, čím budú šíriť myšlienku mĺkropľojekiu aj po jeho
ukončení a budú podporovať poznávanie noých zmapovaných pútnic\ých ciest a qýznamných
sakrálnych pamiatok v cezhraničnom pľĺestore SK-PL.

-' postihnuté osoby
- národnostné menšiny
+ osoby vo veku 50+

- iné

Náš mikľoprojekt nie je zameraný na oblasť zamestnávania, je však otvorený pľe všetky kategóľie
obyvatelbv. Jeho qýstupy bude môcť využívať každý, bez ohlädu na vek, pohlavie, etnikum, rasu
apod. Zmapované sakrálne a tnickó miesta môžu slúžiť ako miesta a ľel
pre rodiny s deťmi aj marginalĺzované osoby so ZŤP, ktoré tieto miesta ľadi navštevujú.

Ulohy mikľopľojektu / Zadania mikroproJektu

Niízov úlohy / Nazwa zadania
Zmapovanie sakľálnych pamiatok a pútniclqŕch ciest v prihraničnom
regióne

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úlohy l Partnerzy miliľopľojektu
zaangaŽowanĺ w realizacjq zadania

Kľajská oľganizácia cestovného ľuchu Žilinslqý turisticlqý kraj -
Financujúci paľLneľ

Teľmín realizácie / Termin ľealĺzacjĺ 2020-03 - 2020-11,

Mĺesto realizácie / Míe;sce realizacji ŽSK, subľegión Bielsky a ošwiqcims\ý

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalĺtatívnych
a kvantitatívnych p aľametrov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem nĺezbgdnych
parametrów jakošcĺowych i ilošciowych (w ťym
promocja zadania)

KOCR Žĺlĺnslqý turistic!ý kraj pomocou inteľných zamestnancov
zmapuje pútnĺcké cesty a sakrálne pamiatky - kostoly,pútnické miesta,
miestaJakubskej cesty apod. na opľávnenom území slovensko-polského
prihraničia. Konkrétne pamiatky a pútnické cesťy nĺe je možné teda
dopľedu presne v;rmenovať, kedže budú qýstupom práce odborných
zamestnancov žiadatelä počas ľealizácie mikroprojektu. Pri tejto pľáci
bude nápomocný aj partneľ mikroprojektu, avšak len dobrovoihou
činnosťou' Výstupom zmapovania budú vydané brožúry s mapou
s vyznačenými pútniclqými cestami a qýznamnými sakrálnymi
pamiatkami, vrátane fotografií (vwžUú sa fotogľafie dodané v ľámci
úlohy 2)' Brožúry budú v slovenskom a polskoň jazyku ako aj
cestovatel'ské zberatelské pasy - tzv.cestopisníky, kde si bude môcť
pútnĺk zaznač1ť' miesta svojich pútí,ciest a návštev. V rámcí úlohy
žiadateľobstará 30 pečiatok pre tÍeto miesta vo vyznačenej cestô, aby
si ich mohli cestovatelia označiť do cestopisníkov, čím podporíme
rozvoj CR vdhka záujmu navštíviť rôzne miesta v prĺhraničí
a napr.pľejsť pútne cesty podlä mapy. Pečiatky budú distribuované
najmä ku sakráln}rm pamiatkam, nako]ko tieto nie sú klasické
''turistické destinácie'' a pečiatkami nedisponujú tak ako napr. horské
chaty. Pre riadne vyhotovenie bľožúry bude potrebné zabezpečiť aj
pľeklad textoqých častí brožúry s mapou. Na úIohu nadväzujú
podstatné qýstupy (ako už uvedené bľožúry či pečiatky), ktoré sú
nevyhnutné na zlepšenie propagácie a dosiahnutie cielä mikľoprojektu.
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Inteľreg

Kategóľia výdavkov
Kategoľia wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opĺs wydatku

Počet{ednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

Celkom
ogólem

Výdavlry na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksperLów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Brožúry s mapami - foľmát A5, min.BO
strán +obálka, plnofaľebná tlač,
papieľ vnútro:1 10 g natieľaný, obálka
250g natieraný, väzba Vl, s]ovenská
a polská verzia v jednom ýlačku
vrátane grafického spracovania
fotogľafií, textov a mapy

3 000,00 szt 3,69 €
t 1 070,00

€

Výdavlry na externých
expertov a ýdavlry na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Pľeklady do polštiny, a to textovej
časti brožúry s mapami
a fotografiami, pľeklad cestopisníka,
15 normostrán

15,00 szt 20,00 € 300,00 €

expertov a qýdavlry na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

výdáÝlry ná externých
Cestopisnílry _ gľafĺka a tlač, slovníček
foľmátu A6, min. 32 stľán + obálka,
plnofaľebná tlač, papieľ: 70g
ofsetoqý, obálka 2009 natieľaný,
väzba Vl, slovenská a polská verzia

3 000,00 szt 1,31€ 3 930,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Výroba, grafické spľacovanie
podkladu a dodávka pečĺatok
k navštíveným miestam, sakľálnym
pamiatkam a miestam pútnĺclqých
ciest

30,00 szt 1B,00 € 540,00 €

Výdavky na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróŽy
i zakwaterowania

Služobné cesty pre zmapovanie ciest
v cezhraničnom regióne (počet ciest
-2 x3 osoby = 6 osobociest)

6,00liczba 37,00 € 222,00 €

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó calkowĺta zadania 16 062,00 €

Výdavky vynaložené mimo opľárrneného územia / wydatki ponĺesione poza obszaľem wsparcia 0,00 €

Pľogramové ukazovatele výstupu / wskaŽnĺlrl pľoduktu progľamu

Uloha nerealizuje progľamorryŕ ukazovateľ / Zadanie nie ľealizuje wskaŽnika programu

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana d]a zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žróďo ĺnformacjĺ o osiqgniqciu wskažnika

Pub]ikácia (napr. kniha, album,
príručka, spľievodca, slovník,
spevník, zborník z konferencie,
brožúra, katalóg, leták, mapa, film,
CD s hudbou, pľezentácia)

1,00 liczba

Brožúra s mapou s vyznačen;ýľni
sakľálnymi pamiatkami
a Zmapovanými pútnĺcdými cestami -

dodací list, fotodokumentácia

Náklad publĺkácie 3 000,00 szt

Brožúľa s mapou s vyznačen1imi
sakľálnymĺ pamiatkami
a zmapovanými pútnÍcdými cestami -

dodací list, fotodokumentácia
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Názov úlohy / Nazwa zadania Zorganizovanie tematickej qýstavy fotogľafií k pútnickému turizmu

Paľtneri mĺkľoprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Paftnerzy milaoprojektu
zaangaŽowani w ľeďizacjq zadania

Kľajská organizácia cestovného ruchu Žilinsdý turisticdý kľqj _

Financujúci paľtner
GMINA UJSOLY

Termín realizácie / Termin reďizacjĺ 2020-03 - 2021,.02

Miesto ľeďizácie / Miejsce ľeďizacji UJsoLY (PL), ŽILINA (SK)

nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(wátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem nĺezbqdnych
paľametrów jakošcĺowych i ilošciowych (w tym
pľomocja zadania)

Popistlohy s uveoenlm

Pre zatľaktívnenie cezhraničného regiónu SK-PL chceme "otvoľením''
noqých ciest pre pútnikov a návštevníkov tohto územia lepšie
spropagovať qýznamné sakrálne pamiatlry a pútnické cesty, ktoré budú
v rámci pľvej úlohy zmapované' Za jednu z najlepších foriem
považujeme pútavu qýstavu PRoFESIoNÁrľycľĺ fotografii ktoré
budú tiež súčasťou vyhotovenej brožúry v rámci úlohy 1. V tejto úlohe
však pôjde o dodávku a inštaláciu 2Sks velkoformátoqých (min.ľozmery
70 * 50cm) profesionálnych umelec{ich fotografií pľe rrŕstavné účely.
Ne3' edná sat bežĺé-fotografi e; éo saodľazĺna twácnosti;kva]ite ale aj
cene' Na fotografiách budú qýznamné pút.miesta,pamiatky a objekty
v pľihraničí SK a PL, kt. sa budú viazať k úlohe 1 a budú súčasťou
zmapovaných qýstupov žiadatelä v úlohe 1". Jedna r4ýstava sa bude
konať na pôde Gminy UJS0LY a bude otvorená v trvaní min.14 dní.
Vhodné priestory pre zorganizovanie qýstavy vytipuje partneľ' Na
slovenskej strane zoľganizuje Žiadateľtiež qýstavu ýchto fotogľafií. Jej
presné miesto bude určené po schválení žiadosti, požiadame však
o súhlas Žĺĺns\ý samosprávny kľaj, aby fotogľafiďmohli byť vystavené
vo foyer úradu ZSK' Výstava tiež bude otvoľená a prístupná šiľokej
verejnosti min.].4 dní' Ce]kovo tak zorganizujeme s paľtnerom
2 qýstavy identic[ých fotograÍií pre spolu min. 100 návštevníkov qýstav
propagujúcej mikroprojekt, sakrálne pamiatky, pútnické miesta a cesty.
Po ukončení projektu budú fotografie slúžiť na tľvaloudržate]hú
pľopagáciu jeho myšlienky

Vetzia zo dňa L3-o5-2o2o - kontrolné číslo 2L96935oo6 11/23



Kategóľia výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa ĺ opis wydatku

Početl|ednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

CeIkom
ogólem

L2B,64€

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnQtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Komplexná dodávka velkofoľmátovych
fotografií 70*50cm pre ýstavné
účely, vľátane el.verzií fotogľafií
a inštalácie qýstavy (súčasťou cenyje
nielen samotné vyhotovenie a dodávka
fotografie, ale qj vycestovanie na
miesta odsúhlasené so žiadatelbm
podlh zľealizovanej úlohy 1, čakanie
na vhodné svetelné či poveternostné
podmienky,vyhotovenie fotogľafií na
hlinikoý podklad pre zabezpečenie
najlepšej tľvalosti v5Ístupu, všetok
potrebný vysokokvalitný fotomateľiál,
čas, prepraw, úpravu fotografií

qýstavnou formou. Fotografie musia
byt vyhotovené profesionálnym
fotografom s dlhoročnými
skúsenosťami.)

az finálnv
produkt
a suvBrace

na inštaláciu

25,00 liczba 3 216,00 €

Výdavky na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróŽy
i zakwaterowania

Služobné cesty v súvislosti so
zabezpečením konania ýstav (1 cesta
*3 osoby)

3,00 liczba 37,00 € 111,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Dodávka sedacích vakov s potlačou -
povinná publicita (typ napr. Tuli Relax
-2 ks, ks á 105,30 € *2ks= 210,60€)
a 2 ks taburetka ( ks á 34,42€ x 2ks
= 68,64€; typ napr. CUBE so širokou
možnosťou použitia -ako sedadlo,
podnožka, stolík, hracia kocka) - budú
slúžiť počas qýstav fotografií v SK
a PL ako relaxačný oddychoqý
priestoľ návštevníkom v5ŕstav pre
lepšie vnímanie atmosféry
zmapovaných sakrálnych pamiatok
a pútnic\ých ciest prostredníctvom
umeleclqých fotogľafií. Budú
využitelhé aj počas udľžatelhosti
projektu žiadatelbm na propagovaní
vystupu projektu počas rôznych
výstav, veltrhov a podujatí.

1,00 komplet 279,24€ 279,24€,

Intelľeg

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania 3 606,24 €

Výdavlry vynaložené mĺmo oprávneného územia / wyclatki poniesione poza obszaľem wsparcia 0,00 €
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Progľamové ukazovatele výstupu / wskľžnĺt<ĺ produktu pľogramu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľiošó planowana dla zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatel'a

Žródlo Ínfoľmacji o osi4gniqciu wskaŽnika

1.5 Počet,,mäklých" cezhľaničných
aktivít propagujúcich kultúľne
a pľírodné dedičstvo pohraničného
regiónu
-, 2 qŕstavy fotografií - z toho
1 qýstava bude na území paľtneľa
a 1 qýstava bude na území žiadatelä

2,00liczba fotodokumentácia z podujatia
a samotné fotogľafie v el.podobe

Individuálne ukazovatele / wskaŽnilĺi wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Waľtošó planowana ďa zadaĺia

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žróďo informacji o osiqgnigciu wskaŽnika

-knilra rrávštev vúsLavv foloĺ.lraĺií

Počet účastníkov propagačných
podujatí 100,00liczba

konanej na strane partneľa ( alebo
pľezenčná listina )
-kniha návštev ýstavy fotogľafií
konanej na strane žiadatelä ( alebo
prezenčná lĺstina )

Inteneg

Názov úlohy / Nazwa zadania Záveľečná konfeľencia o sakrálnych pamiatkach a pútnickom turizme

Paľtneri mikropľoj ektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Paľnlerzy mikroprojekÍu
zaangaŽowanĺ w realizacjq zadania

Krajská oľganizácia cestovného ruchu Žĺtĺnslqý turistic\ý kraj -

Financujúci partner
GMINA UJSOI,Y

Tenľrín ľeďizácie / Tennĺl reďizacji 2020-09 - 2021.02

Miesto realizácie / Mie.;sce realizacji Žĺlĺnslqý s amo správny kraj

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a liľantitatívnych parametľov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadanĺa ze wskazaniem niezbgdnych
paľametrów jakošciowych ĺ ilošciowych (w tym
pľomocja zadania)

Podujatie má za úlohu najmä predstaviť zmapované cesty pútnického
turizmu v oblasti a qýznamné sakrálne pamiatky ako aj miesta, kde sa
nachádzajú qýznamné relikvÍe, a tojednak organizáciám venujúcim sa
podpore rozvoja cestovného ľuchu v opľávnenom území, ako aj širokej
verejnosti. Na podujatí bude nielen pľedstavený mikropľojekt, vystúpia
na ňom tieŽ zástupcovia oľganizácií podporujúcich cestovný ruch.
Vdäka pľezentáciám, ktoré budú súčasťou konferencie, účastníkom
kongresu konkrétne odprezentujeme pútnicdý tuľizmus, vybvoľené
pútnĺcké cesty na dotknutom uzemí, čím sa účastníkom bližšie pľiblíži
vytvorený produkt CR v prihraničí. Podujatie bude dopredu
propagované na weboqých stránkach paľtnerov a sociálnych sieťach,
vstup naň bude bezplatný a prístup bude umožnený všet\ým
záujemcom, vrátane osôb ZŤP.
Vdhka uskutočneniu tejto aktivity vytvoríme tĺež priestor pre qýmenu
kontaktov a sieťovanĺe zúčastnených organizácií na záveľečnej
konferencii, čo je pľidanou hodnotou nášho mikroprojektu.
Významnou súčasťou mikľoprojektu je aj podstata dobrej propagácie
smerom k užívatelbm vytvoreného qýstupu. A to najmä v období
udržatelhosti. Preto ako nevyhnutné považujeme obstaľať a nás]edne
distľibuovať účastníkom nielen projektoqých podujatí, ale i účastníkom
výstav a vel'tľhov ,na ktoých sa žiadateľ a paľtner budú zúčastňovať po
ukončení pľojektu, propagačné prezenty a materiály, ktoré budú dälej
v priestore šíriť myšlĺenku nášho pľojektu a naše zmapované pamiatky
a pútnĺcké miesta.
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Intemeg

Kategóľia ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Početflednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky na externých
expertov a qýdavlĺy na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Tlmočenie na konferencii 6,00 h 25,00 € i50,00 €

Dodávka blokov a pier ako
prezentačných predmetov pre
účastníkov konfeľencie a na
pľopagovanie r4ýstupov pľojektu
v období udľžatelhosti (500ks plastové
gulôčkové pero s kovovym klipom,
modrá náplň, potlač (publicita
projektl) á 0,64/ks=320€ * 1 010,00 €

Výdavlľy na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksperlów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewngtrznych

ľoznamKovy DloK Z recyKrovaneno
papieľa so špiľálou, 30 ]istov
s gulôčkov1ŕm peľom s modrou
náplňou s biologicky rozložitelh}ŕmi
časťami, potlač (publicita projektu)
á 1,38/ks* 500ks = 690€;

1,00 komplet 1 010,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

občerstvenie pre
účastníkov kongresu formou
švédskych stolov vrátane nápojov
(káva, čaj, minerálka, voda
s citrónom)

80,00 os ]"2,00 € 960,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksperbów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Doprava polslqých účastníkov na
miesto konanĺa konferencie a späť
(74kml1cesta PL-SK a naspäť SK-PL,
tj. spolu 14B km), vrátane stojného
(účasť šoféra nutná pľe odvoz
účastníkov naspäť)

148,00 km 2,20 € 325,60 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksper[ów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie ýstupov pľoj ektu
v období realizácie a udľžatelhosti na
poduj atiach venovaných tuľĺzmu
- kovoqý USB FLASH disk BGB
s plastoqýľn farebným telom, podpora
rozhrania 2'0, obojstranná potlač
(publicĺta projektu)

100,00 szt 5,2I € 521,00 €

Výdavlry na externých
expertov a qýdavlcy na
exteľné služb / Koszťy
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Dodávka prezentačných pľedmetov na
propagovanĺe qýstupov proj ektu
v období realizácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu
1. Drevenéjojo pľe deti s bielou
šnúrkou s potlačou (publícita
projektu) _ 100 ks '* I,49 = L49€
2. 6 faľbÍčiekv krabičke. s potlačou
(pub]icita projektu)0,B2€lks * 100 ks
= 82€

1,00 komplet 231,00 € 231,00 €

Verzia zo dňa 73-o5-2o2o - kontrolné číslo 2796935oo6 14/23



Intemeg

Výdavky na exteľných
expertov a rĺýdavky na
externé služb / Koszty
eksperťów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Dodávka prezentačných pľedmetov na
pľopagovanie qýstupov projektu
v období rea]izácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných tuľĺzmu -
Bavlnená nákupná taška cez rameno
(100g/m2 s potlačou -(publicita
projektu)

500,00 szt 2,76 € 1 080,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie qýstupov projektu
v období realizácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu :

1. 100ks Batoh na chrbát, sťahovanie
na šnúrky, 100% bavlna, pľírodná
alternatíva k polyesterovému vaku,
farebný s potlačou (publicita projektu)
2. 100ks automatický dvojitý skladací
dáždnik s plastovou rukoväťou
s putkom na zípästie s potlačou
(publicĺta projektu)
3.100ks pľšiplášť s kapucňou, balený
v plastovom sáčku, s potlačou
(publicita pľojektu)

100,00
komplet 13,05 € 1 305,00 €

Výdavhy na externých
expertov a qýdavlry na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanĺe qýstupov projektu
v období rea]izácie a udržatelhosti na
podqj atiach venovaných tuľizmu
: papieľová taška, s kníten1fon uchom,
biela s potlačou(publicita projektu)

500,00 szt 0,65 € 325,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksperLów zewngtľznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Dodávka prezentačných pľedmetov
pre účastníkov podujatí a na
propagovanĺe qýstupov projektu
v období realizácie a udľžatelhosti na
podujatiach venovaných tuľizmu -
Puzdro na cestovlré doklady

a peniaze na zavesenie na kľk
s niekollqými priehradkami, s potlačou
(publicita projektu)

100,00 szt 4,68 € 468,00 €

Ce]ková hodnota úlohy / Waľtošó calkowita zadanĺa 6 375,60 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / vrydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Intemeg

Pľogľamovó ukazovatele výstupu / wskažniki pľoduktu pľoĺIľamu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadanĺa

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žróďo infoľmacji o osĺqgniqciu wskaŽnika

1.9 Počet organizácií zapojených do
cezhraničných projektov súvisiacich
s kultúrnym a pľíľodn1ýĺn dedičstvom
-l Pľi realizácii mikroprojektu
pľedpokladáme zapojenie aj
oblastných ĺrrganizácií cestovného
ruchu na území Žsr a ĺných
oľganizácií v cezhraničnom území

10,00liczba

pľezenčná listina z konfeľencie
preukazujúca zapojenie ľôznych
oľganizácií
pľezentácia ooCR na konferencii

Individuálne ukazovatele / wsľazniki wlasne

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Waľtošó planowana d]a zadania

Zdroj infoľmácií o dosĺahnutí
ukazovatelä

Žródlo informacji o osiqgniqciu wskaŽnika

Konferencia

Ukazovateľ
Wskažnik

80,00 os pľezenčná ]istina z konferencie

Názov úlohy / Nazwa zadania
Riadenie a propagácia mikroprojektu _ Krajská organizácia cestovlrého
ľuchu Žitĺnslqý turistic[ý kľaj

Miesto realizácie / Mĺe;sce realizacji ŽiIĺna

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvďitatívnych
a kvantitatívnych paraĺnetrov
( vľátane pľopagácie mikľopľojektu)
/ opis zadania ze wskazaniem nĺezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w ťym
promocj a mikroprojektu)

Riadenie projektu zabezpečí inteľný zamestnanec žiadatela
s dostatočn11hni skúsenosťamĺ v oblasti manažmentu projektov
financovaných z programov EÚ. Súčasťou projektového tímu budú aj
dhlší zamestnanci zodpovední za realizáciu úloh podlä ich typu
a charakteru' Táio úIoha zastrešuje najmä komunikáciu partnerov
a č]enov projektového tímu ako qj komunikáciu navonok s ostatn;ýrni
subjektmi podlh logilry a potreby mĺkroprojektu. Projektoqý manažéľ
bude mať v gescii okrem celkového manažovania projektu pre jeho
úspešnú implementáciu d?rlej organizáciu a vedenĺe stľetnutí,
koordináciu aktivít v súlade s harmonogramom, kontrolu ýbeľu
dodávatelbv a komunikáciu s nĺmi, ako aj s účtovníkom mikroprojektu
a kontrolu ná]ežitostí účtovnej dokumentácie, dokumentáciu podujatí,
komunikáciu so ŽsK a ostatnými implementačn1ýni a kontrolňýrni
orgánmi, vypľacovávanie monitorovacích správ a žĺadostí o platbu
a zabezpečenie publicity projektu.Pre dôležitosť propagácie je
podstatným prvkom obstaranie propagačných predmetov, ktoré sú
súčasťou ýdavkov pľi úlohe 3., avšak časť z nĺch si ponechá KoCR pre
propagáciu v období udržatelhosti. Žiadateľzabezpečí zveľejnenĺe
ľelevantných informácií o mikľoprojekte a potľebné logotypy na
webovej stľánke, označenie priestorov konania podujatí,
vyprodukovaných materiáIov v projekte vrátane pľezenčných listín
a pľopag. materiálov povinn1ýĺni náležitosťami publicity, informovanie
o podpore z EFRR v ľámci programu Interreg V-A Polsko - Slovensko
v zmysle platnej príručlry'
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Intemeg

Kategóľia výdavkov
Kategoľia wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Početflednotka
Liczba /Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

PersonáIne ýdavky
/ Koszt peľsonelu

Výdavky na projektoqý tím interných
zamestnancov žiadatelh (projektoqý
manažéľ + odboľní zamestnanci
ľealizujúci úlohy projektu)

0,00 0,00 € 5 208,77 €,

Kancelárske
a administratírme
qýdavlcy / Wydatki
biurowe i administracyjne

Jedná sa o bežné qýdavky pri
administrácii projektu (qýdavky na
tonery papieľ, lepĺacu pásku,
euroobaly, zakladače, spinky, perá,
zqýľazňovače, fixy na flipchart, CD,
bannery atdl)

0,00 0,00 € 7BI,32 €

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zäťlanĺa c 99U,U9 €

Výdavlry vynaložené mimo oprávneného územia / lvydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

RozPoČET PROJEKTU / sunŽľľ PRoJEKTU

Kategóľia qýdavkov / Kategoľia wydatków
Kľajská oľganizácia cestorrného
ľuchu Žĺtĺnstqý tuľisticlqý kraj

7 2

Výdavhy na externých expertov a qýdavky na externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych i koszty uslug zewnqtrznych 25 431,60 €

Výdavlľy na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróŽy i zakwateľowania 333,00 €

Výdavlry na vybavenie / Wydatki na wyposaŽenie 279,24€

Personálne qýdavlĺy / Koszt personelu 5208,77 €

Kanceláľske a administratívlre qýdavky / Wydatki biurowe i administracyjne 7BL'32 €

Spolu / Razem 32 033,93 €

MIKROPROJEKT sPotu / nĺzrľĺ MIKRoPRoJEKT 32 033,93 €

Financovanie / Finansowanie

Euľópslry fond ľegionáineho ľozvoja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny ľozpočet
BudŽet Paristwa

Mastný vklad
lVklad wlasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
lVklad ľzeczowy

27 22B,B4€ 3 203,39 € 1 601,70 € 32 033,93 € 0,00 €

Percento financovania jednotliých paľtneľov [o/ol / pľocent finansowania poszczególnych paľtnerów [%|

Krajská organizácia cestovného ruchu Žĺľnský turistický kľaj

85,00% 10,00% 5,00% i00%
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HARMONOGRAM AKTIVÍT / ľtlľľ,totĺocnĺu ozrnreĺl

Ulohy / zadania Mĺesto ľealizácle / Mie;sce ľealizacji Realizačná jednotka /
Jednostka reďizujqca

Polľok / Pólľocze 1 (03-2020 - 08-2020)

Zmapovanie
sakľálnych
pamiatok
a pútniclqých cĺest
v prihraničnom
regióne

ŽSK, subregión Bielslry a ošwigcims\ý
- Kľalská organizácia
cestovného ľuchu Žilĺnsdf
tuľistic{ý kraj

Zoľganizovanie
tematickej qýstavy
fotogľafií
k pútnickému
turizmu

UJsoLY (PL), ŽILINA (SK)
- Kľajská organizácia
cestovného ruchu Žĺlĺns\ý
tuľistic\ý kľaj
- GMINA UJSOI.Y

Riadenie a
propagácia
mikľopľojektu
(Kľqjská
oľganizácia
cestovného ruchu
Žĺtins\ý turisticlqý
kľaj)

Žĺľna
- Kľalská oľganizácia
cestovného ruchu Žĺhns\ý
turisticdý kľaj - Financujúci
paľtner

Polľok lpótrocze2 (o9-2o2o - o2-2o2t,

Zmapovanie
sakrálnych
pamiatok
a pútnicdých ciest
v prihraničnom
ľegióne

ŽSK, subregión Bielsky a ošwiqcimslqý
- Kľajská organizácia
cesto,Jného ň.ľ'" žĺrĺ"'r"ĺ
tuľisticlqý kraj

Zoľganizovanie
tematickej ýstavy
fotogľafií
k pútnickému
turizmu

UJsoľ.Y (PL), ŽILINA (SK)
- Kľajská organizácia
cestovného ruchu Žilinsdý
tuľisticlqý kraj

' GMINA UJSOI.Y

Záverečná
konfeľencia
o sakrálnych
pamiatkach
a pútnickom
turizme

Žĺĺnslqý samosprávny kľaj

- Kľajská organizácia
cestovného ruchu Žilinslqý
turisticlqý kraj
- GMINA UJSOĽ.Y

Riadenie a
propagácia
mikľoprojektu
(Krajská
organizácia
cestovného ľuchu
Žilĺns\ý turísticlqý
kľďl

Žĺľna
- Kľajská organizácia
cestovného ruchu Žĺlĺnsdý
turistic\ý kraj - Financujúci
parlner

Inteľreg
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PRoJEKTovE UKAZ0VATELE / wsrĺŽľmr PRoJEKTowE

Pľogramové ukazovatele výstupu / wrkužoĺki pľoduktu progTamu

Názqy j ednotliqých ukazovatelbv
Nazwy poszcze gólnych wskaŽników

lednotka
Jednostka

Záveľečná hodnota
Wartošó koúcowa

1.5 Počet ,,mäk\ich" cezhraničných alitivít propagujúcich kultúľne a prírodné
dedičstvo pohľaničného re giónu liczba 2,00

- 2 r{ýstavy fotografií _ z toho 1 qýstava bude na území partnera a 1

v1ŕstava bude na území žiadatelh Iiczba 2,00

1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich
s kultúrnym a prírodnýrn dedičstvom liczba 10,00

- Pri realizácii mikropľojektu predpokladáme zapojenie aj oblastných
oľganĺzácií cestovného ruchu na území Žsr a iných oľganĺzácií
v cezhraničnom území

liczba 10,00

Individuálne ukazovatele / Wskažniki wlasne

Názĺĺy j ednotlĺqých ukazovatelbv
Nazwy poszcze góInych wskaŽntków

lednotka
Jednostka

Záveľečná hodnota
Waľtošó koricowa

Publĺkácia (napľ. kniha, album, pľíručka, sprievodca, slovník, spevníh zborník
z konfeľencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia) liczba 1,00

Náklad publikácie szt 3 000,00

Počet účastníkov propagačných podujatí liczba 100,00

Konferencia os 80,00

Interreg

Dovoiíme si informova]ť', že talqito mikroprojekt, resp. takto priamo zameľané aktivity do pútnictva
v cezhraničí sme doposĺaľ nerealizovali' Bude sa jednať o pilotn1ý mikroprojekt, ktor1ým otváľame
cesty budúcej širšej spoluprácĺ v paľLnersfue na cezhraničnom území' Pľe nás, ako partneľov sa
jedná o zámer, kto4ý je súčasťou našej komplexnej stratégie aktivít, nakolko priamo pôsobí na
zlepšovanie podmienok pre budúci regĺonálny rozvoj v našom území. Ako sme už uviedli,
cezhraničná kooperácia v rámcĺ nášho mikľoprojektu je klúčová pre budúci širší dosah na lepšie
využívanie existujúceho potenciálu v prĺhraničí a zároveň nám koopeľácia umožní efektívne
a trvalo udržatelhe rozvÍiať cestovný ruch na oboch stranách hľaníc. Mikropľojekt ukáže aké
hodnoty nám spolupráca v dialógu môže pľiniesť - aj s ohlhdom na rozvoj miestnych samospráv, či
sekundárne rozvojom domáceho podnikatel'ského prostredĺa, a to prílevom nových pútnikov
a tuľĺstov do oblastĺ. Ciele nášho mikroprojektu priamo súvisia so spoluprácou par[nerov. Pokiaľ
by boli aktivity projektu realizované samostatne len na ĺndivĺduálnej úrovni a nie partnerskej,
žiadny z paľLneľov ani z cielbých skupín by nemali talqý profit ako tomu bude pri cezhraničnej
qÍmene skúseností a pri cezhraničnom zapojení partneľov, kde sa vytvárajú pevnejšie a trvalejšie
väzby a efektívnejšie využíva potenciáI územia. Celkovo je paľtneľstvo pre mikroprojekt klúčové,
ĺnak by sa ciele nedosiahli, nezintenzívnela by spolupráca zodpovedných inštitúcĺí v cezhraničnom
prĺestore, ktorá by vybváľala podmienlcy pre priamy rozvoj územia vdäka novej propagácii turizmu
v oblasti. Náš mikľoprojekt je od počiatku, od jeho samotného plánovania, postavený na qýmene
skúseností partneľov a vzájomnej podpore rozvoja turizmu, tiež aj na organizácii ta\ých aktivít
v rámcĺ mikľoprojektu, ktoré môžu byť akymsi "hnacím motorom'' pre samotných obyvatelbv
a návštevníkov do budúcna a pre ich lepšiu aktĺvizáciu. Nakolko sa jedná o regióny

/
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Inteneg
v cezhraničnom uzemí Slovenska - Polska, je práve tento program jediný vhodný pre naše aktivity
a celkoqý zámet. Uspešnou ĺmplementáciou mikľoprojektu vybvoríme pevný zák]ad pľe budúcu
širšiu spolupľácu rôznych kultúrno-spoločenslc5Ích inštitúcií v cezhraničnom priestore, čím
mikroprojeki vytvára predpoklad pre riešenie däIších rôznych tém a širšiu qýrnenu skúseností
v dlhodobom horĺzonte s pozitívn5rm dopadom na rozvoj cezhraničného územia SK-PL.
Náš mÍkroprojekt teda nebude mať len priamy pozitívny účinok na zefektívnenie využívania
spoločného dedĺčstva v cezhľaničnom území počas jeho realizácie. Po jeho ukončení
predpokladáme rozvoj pútnictva - prílev pútnikov a turistov v oblastiach, ktoré spropagujeme.
V propagácii ,,pútniclqÍch ciest" bude naša organizácia pokračovať qj následne po ukončení
pľojektu na rôznych medzináľodných veltrhoch a qýstavách. Rovnako tak bude tieto pútnické cesty
propagovať aj polslqý partner' Sekundárne po realizácii nášho mikroprojektu na tieto cesty v SK
a PL môžu nadviazať dalšie púte a dalšie atraktivity v okolí. Tým je náš mikroprojekt alqýmsi
,,základn;ffn kameňom" pre pnpadné d'alšie pútnické trasy a s tým súvisiace aktivity s dopadom na
udržateffi rozvoj slovensko_polského pohľaničÍa.

/ ľ*u-utosĺ milicopľoJeliúu

Cestovný ľuch má potenciáI prispievať k rastu zamestnanosti a hospodárskemu rastu, ako aj
k rozvoju vidieckych, okľajorých a menej ľozvĺnutých oblastí. TrvaIo udľžatelhý cestovný ruch
zahrňa ochranu a zvelhdbvanie kultúľneho a prírodného dedičstva od umenia po miestnu
gastronómiu alebo ochľanu biodiveľzity, či lokálnych tradícií, nábožens(ých hodnôt a pamiatok.
PútnÍc{ý cestovný ľuchje špecific\ým dľuhom cestovného ruchu, pri ktorom pútnicĺ ako účastnícĺ
cestovného ľuchu majú prevažne duchovnú motivácĺu. Pútnici teda sú qýborným predpokladom
pre udržatelhosť mikroprojektu aj po jeho ukončení - k tomuto práve smerujeme. Nejde nám
o jednorázovú aktivitu, ale práve qýĺnto mikroprojektom chceme vytvoriť pľedpoklady pre trvalo
udržatelhú návštevnosť územia dotknutého pľojektom. Pútnici sa vydávajú na púte pravidelne, sú
qýznamní pre budúcu udržatelhosť mikroprojektu. Náš projekt, ako pilotný mikroprojekt pre rozvoj
pútnĺckého turizmu v spoločnom cezhľaničnom priestore vybvára prĺame základy pre budúci rozvoj
turizmu v oblasti ako aj ľozvoj následnej spolupráce v dhlšom období po ukončení mikľopľojektu.
ParLneľi, ako aj iné organizácie pôsobiace v oprávnenom území môžu v budúcnosti pľofitovať
z kvalĺtného a trvalo udržatelhého partnerstva. Rovnako tak môžeme spoluprácu v budúcnosti
rozšíriť o nové témy v oblasti cestovného ruchu a ľegionálneho rozvoja územia SK-PL. Náš
mikroprojekt svojim zameraním vpl1ýva na rozvoj pútnictva - príIev pútnikov a turistov
v oblastiach, ktoľé mikroprojektom spľopagujeme. V propagácii ,,pútniclqých ciest" budú par[neri
nadblej pokračovať aj po ukončení mikroprojektu,k čomu budú stúžiť aj obstaľané propagačné
materiály, ktoré distribuujeme deťom a širokej verejnosti ' Bude sa jednať aj o trvácnejšie qýstupy,
ako napr. tašky, jednoduché batohy, dáždniky, pršiplášte.Sekundáľne po realÍzácii nášho
mikropľojektu na vzniknuté cesty v SK a PL môžu nadviazať dalšie púte a atraktivity a môžeme
podl'a dopytu cielbqých skupín smerovať naše budúce aktivity.
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Hoľizontálne pľincíPy / zasaay horyzontďne

Horĺzontálne
pľincípy
Zasady horyzontalne

Dľuh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

princíp rovnosti
príležitosti žien
a mužov
/ Równouprawnienie plci

Pozitívny l
Pozyýwny

Ulohy mikroprojektu zodpovedajú potrebám cĺelbvej skupiny oboch
pohlaví. Výstupy pľojektu budú využívané všet[ými záqjemcami a nikto
nebude diskľiminovaný. Vyhotovená brožúra s mapami pútniclqých cĺest
a s vyznačenými qýznamnými sakľáInymi pamĺatkami bude dostupná
všet}qýrn na weboqých stľánkach žiadatelä a paľtnera. Rovnako tak
zorganizované qýstavy ako aj záverečná konferencia budú otvorené širokej
verejnosti, ktoľá o tieto aktivity bude mať záujem a budú dostupné
účastníkom !ýchto podujatí bez ohlhdu na pohlavie, Primárne sa síce náš
mikľoprojekt zameriava na podporu trvalo udržatelhého rozvoja
cestovného ľuchu v prĺhraničnej oblasti avšak aj s ohlhdom na princíp
ľorĺnosti príležitosti žien a mužov je dopad nášho projektu pozitívny, kedže
prináša prospech a príležitosti tak ženám ako i mužom z dotknutej ob]asti.

Hoľizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stľučné odôvodnenie
Ifuótkie uzasadníenie

rovnakó príležitosti
a nediskriminácia
/ Równošó szans
i niedyskľyminacja

Pozitívny /
Pozytywny

Zmapované pútnické cesty a qýznamné sakľálne pamiatlry budú môcť
využívať všetky osoby bez ohladu na pohlavie, rasu, etnickti príslušnosť,
náboženstvo alebo názory, pôvod a ĺné sociálne aspekty. Tým,že brožúľa
s mapou sakľáInych pamiatok a pútnic\ých cĺest bude dostupná aj na
webovej stránke žiadaielä a parLneľa, budú !ým tieto qýstupy dostupné pre
kohokolvek s prístupom na internet. Záveľečná konferencia bude otvorená
šiľokej verejnostĺ podlb záujmu, a to aj osobám s ťažlqým zdravotným
postihnutím. Princíp rovnalqých príležitostí a nediskriminácie bol
samozrejmosťou už pri plánovaní mikropľojektu a je bľaný do úvahy pri
jeho samotnej realizácii aj jeho udržatelhosti v budúcom období.

Horĺzontálne
princÍpy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
T}rp wspaľcia

Stručné odôvodnenie
I$ótkie uzasadnienĺe

Udržatelhý rozvoj
/ ZľównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozytylny

Hlavným cielbm pľincípu udržate]hého rozvoja v rokoch 2014 - 2020 je
zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržatelhosti
rastu s osobitnýĺn dôrazom na ochranu a zlepšenie životného pľostredia
pri zohlädnení zásady,,znečisťovateľ platí''' Stľatégia Európa 2020
zdôrazňuje inteligentný, udržateffi a inkuzívny ľast ako prostriedok na
prekonanie štľukturálnych nedostatkov európskej ekonomiky, zlepšenie jej
pľoduktivity a konkurencieschopnosti, a zároveň posilnenie udľžatelhého
sociálneho trhového hospodárstva. Cestovný ľuch má potencĺál prispievať
k ľastu zamestnanostĺ a hospodárskemu rastu, ako aj k ľozvoju údieckych,
okrajoqých a menej rozvinuých oblastí. Trvalo udržatel'ný cestovný ruch
zahŕňa ochranu a zvelhdbvanie kultúrneho a prírodného dedičstva od
umenia po miestnu gastronómiu alebo ochranu biodiverzity, či lokálnych
tradícií, nábožens{ich hodnôt a pamiatok. Náš mikľopľojekt k napĺňaniu
tohto cielä prispieva najmä vdbka vhodne zvoleným aktivitám smeľujúcim
k trvalo udržatelhému cestovnému ruchu v dotknutej oblasti. Mikroprojekt
prispieva k prílevu návštevníkov, poznávanĺu územia a miestnemu rozvoju.
Pracovné miesta, ktoré sa sekundárne vdhka zqýšenej návštevnosti môžu
vytváľať alebo sa udržiavajú, napomáhajú pôsobiť proti úpaďku
priemyselnej vyroby alebo vidieka.

Inteľreg

Vetzia zo dňa 73-o5-2o2o - kontrolné číslo 2196935006 21/23



Interreg

Dátum, podpls a pečiatka s menom opľávneneJ
osoby l Data, podpis oraz pĺeczqó imienna osoby upravľnionej

oficiálna pečiatka žiadatelh / ofic;alna pieczgó
wnioskodawcy

t.

pečiatka l pieczeó

vYH I"Ás ENIA VEDUCEHO PARTNERA / oŠwraocznNlA PARTNERA WIoD+CEGo

Vyhlásenie
ošwladczenie

o zabránení dvojitého financovania mikľopľojektu z fondov EU.
o braku podwójnego finansowania mikľoprojektu ze šrodków UE.

Vyhlasujem, že počas realizácie mikľoprojektu nebude mikľoprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štľuktuľálnych fondov EU.
ošwiadczam, iŽ podczas realizacji mikroprojektjako ca}ošó, ani Žadnajego czgšó, nie bqdzie wspierany ze šrodków innego pľogramu pomocy
UE.

Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
MikĺoproJekt bqdzie realizowany zgodqie z zasadami udzielania zamówieň publicznych.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súIade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
ošwiadczam, Že mikroprojekt bqdzie ľealizowany zgodnie z zasadami udzie}ania zamówĺerí publicznych.

Vyhlásenie o pľipravenosti mikľopľojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou
legislatívou.
ošwladczenie o gotowošci milropľoJeliitu do realizacji i jego zgodnošcl z prawodawstwem UE i krajowyľr'

-Vyhlasujem, že tentomikr-oprojekt je pripravený na realizáci.u vlastní všetky relevantné dokunĺent'y a.povolenia
(qk sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetlqýih zapojených partneróv. 

-

ošwiadczam, iŽ mikľoprojektjest przygotowany do ľealizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (eíi aótyczg zgodnie
z prawodawstwem UE i kľajowyľr wszystkich zaangaŽowanych paftneľów,

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spľacovaním a zverejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na przetwarzanig i publikowanie danych osobowych.

Súhlasím So spľacovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a vjej prílohách na účely
spojené s realizáciou mikroprojektu.
WyraŽam zgodq na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w pľzedkladanym wniosku i zal4cznikach, do celów zwiqzanych
z reaľzacjq projektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so spľÍstupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie opeľačných progľamov.
ošwiadczenĺe dotycz4ce zgody na udostQpnienie wniosku podmiotom dokonuj4cym' ewaluacji pľogramów opeľacyjnych.

Súhlasím so spľístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmĺenky, že tieto subjekty zaistia ochranu infoľmácií a tájomstiev v nej
obsiahnutých.
WyraŽam zgodq na udostqpnĺenie danych zawartych we wniosku aplikacfinym podmiotom dokonujqc1ĺn ewaluacji programów operacyjnych pod
waľunkiem zapewnienia pľzez te podmioý ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

!1estn1_zgdq_oyednosť za uvedenie nepravdivých infoľmácií alebo podávanie nepľavdiqých vyhlásení
odpowiedzialnošó kaľna za podanie falszyrvych infonĺracjl lub zloŽenie fďs4nľych ošwiadczeú.

Som si veqomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiqých údajov alebo poďanie nepravdĺqých vyhlásení.
Jestem šwiadomy odpowĺedziaInošcĺ karnej za podanie falszywych danych lub zloŽenie falszylvych ošwiadczeri.
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Intelľeg

PRÍtoHY / aĺ+czľĺxr

Pľíloha / Zalqcznĺk Bolo priložené? | czy dolqczono?

Partnerska dohoda medzi partnermi !ýkajúca sa realizácie mĺkľoprojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie paľtnerskie pomiqdzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze
wzorem)

Ano / taľ

Súvaha za pľedchádzqjúci rok
Bilans za ubiegly rok lĺno / ľaľ

Výkaz ziskov a strát za predchádzqjúci rok
Rachunek zysków i stľat za ubiegly ľok Ano / ľat

V1ýpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Krajowego Rejestru S4dowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem

Áno / ľ"ľ

Štatút/stanovy lĺno Tak

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči veľejnopľávnym inštitúciám (tj. že
n9majú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatlĺy)
Ošwiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzaniami publiczno_prawnymi

rĺno / ľaL

!ýkqjúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt
dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie

Vyhlásenie
ošwÍadczenie lĺno / ľaL

Vyhlásenie o poverení realizácie mikľoprojektu inej jednotke
ošwiadczenĺe o powierzeniu ľealizacji mikroprojektu innej jednostce Nie / ľĺĺe

Vyhlásenie o realizácii ukazovatelh qýsledku
ošwiadczenie o realizacji wskaŽnika ľezultatu Áno / ľuL

opis vplyvu mikľoprojektu na životné prostľedie
opis wp}ywu mikroprojektu na šrodowisko Áno / ľoľ

Stručný opis pľípľavy vjazyku cezhraničného partnera
Skľócony opis przygotowany w jqzyku partnera zagranicznego Áno / ľat

Iné nevyhnutné pľiložené dokumenty vyžadované pol'skou/slovenskou legĺslatívou alebo špecÍfikácĺou
mikľoprojektu.
Inne niezbgdne zal4czone dokumenty wymagďle prawem polskim/s}owackim lub specyfik4 miliroprojektu

Splnomocnenie pre Ing. Ivetu Chabadovu, qýkonnú riaditelku
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