Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu
Fond mikroprojektů 2007 – 2013
Údaje o mikroprojektu:
Název mikroprojektu: Benediktínskymi cestami II.
Datum (den, měsíc,
rok) zahájení:
:projektu
Datum
(den, měsíc,
rok) ukončení:
ukončení:projektu

1.4.2014
30.10.2014

Identifikace partnerů:
Příjemce finančního příspěvku:
Adresa příjemce:
Telefon:
E-mail:
IČ/DIČ:
Přeshraniční partner:
Adresa přeshraničního partnera:
Telefon:
E-mail:
IČ/DIČ:

BEŇADIK, neinvestičný fond
Mariánske námestie č. 2, 911 01 Trenčín
+421 908 784 259
plskop@kotaind.sk
45735727
NADACE ORA ET LABORA
Tyršova 277, 664 61 Rajhrad, Česká republika
420 776 291 507
nadace@rajhrad.cz
49460544/CZ 49460544

Údaje o smlouvě:
Číslo smlouvy:
2014/0195
Datum podpisu smlouvy:
2.7.2014
Datum ukončení smlouvy:
Smlouva byla změněna dodatkem?
Pokud ano:
Dodatek č.:
Datum uzavření:
Důvod dodatku:

31.12.2021
x Ne

Finanční identifikace:
Název banky:
Předčíslí:
Měna účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu:
2858040256 Kód banky:
EUR
SK75 0200 0000 0028 5804 0256
SUBASKBX

0200

Popis realizace mikroprojektu:
Stručná rekapitulace realizace mikroprojektu od počátku (Stručný popis činností, které byly
zrealizovány od datumu zahájení mikroprojektu v časovém rozlišení v souladu s harmonogramem uvedeným ve
smlouvě):

Datum

Realizovaná činnost

1.4.214 30.10.2014

Stretnutie s partnerom k informačnému zviditeľneniu oboch historických
miest na rozvoj turizmu- rozsah a spracovanie rozšíreného a inovovaného
vydania trojjazyčnej brožúry Benediktínskymi cestami II. Rajhrad –Skalka.
Publikácia obsahuje rozširenú časť o oboch národných kultúrnych
pamiatkach, kalendár tradičných pravidelných aktivitách v oboch miestach
počas roka.

1.6.201430.10.2014

Zverejnenie kalendára kultúrnych a duchovných aktivít oboch KP v roku
2014 na WEB- stránkach, www.klastorskalka, www.rajhrad.cz/oraetlabora

1.6.201422.7.2014

Stretnutie partnerov k obsahu publikácie a schváleniu textov redakčnou
radou zastúpenou Ing. Milekom, MUDr. Horvátom , Magdalénov Bátorovou,
Plškom Pavlom a elektronocká komunikácia

1.6.201428.8.2014

Korektúry textov, grafická úprava a elektronicky odsúhlasená konečná verzia
publikácie BC II.

17.10.2014

Tlač publikácie BC II. (2000 ks)

27.10.2014

Návšteva Rajhradu, schválenie záverečnej správy cezhraničným partnerom.
Odovzdanie polovice nákladu publikácie BC II. cezhraničnému partnerovi

Podrobný popis realizace mikroprojektu za období realizace (Přesný popis činností - aktivit,
které byly realizovány od zahájení a výpis uznatelných nákladů pořízených od zahájení mikroprojektu a jejich
zdůvodnění – časový horizont, kdo je zodpovědný za realizaci, jak byla realizace provedena – organizačně i
technicky, zhodnocení spolupráce s partnery, přeshraniční dopady a spolupráce na mikroprojektu a zajištění
publicity mikroprojektu):
Popis realizovaných činností v časovém horizontu včetně souvisejících nákladů:
Aktivita

Podrobný popis

Informačné
zviditeľnenie

Partneri spolupracovali na príprave textov a grafickej úprave druhej
rozšírenej publikácie Benediktinskými cestami II. Publikácia bola tvorená
ako kombinácia turistického sprievodcu a informácie o histórii a súčasnosti
oboch pútnických miest. Jej štruktúra vznikala postupne pri redakčnej
úprave návrhov a dostupných materiálov podľa ich kvality. Cezhraničný
partner čerpal z bohatých prameňov o meste Rajhrad a prispel aj svojimi

bohatými skúsenosťami. Grafická úprava vznikla s pomocou zúčastnených
grafikov s oživená slovanskou tradíciou vo forme hlaholiky. Publicita bola
zabezpečená cez web stránky PP a pri aktivitách N.F. Benadik.
Cezhraničná spolupráca prebiehala na úrovni a v rámci možností
dobrovoľníckej práce. Odborným garantom a zostavovateľom bol historik
Igor Zmeták a skupina nadšencov v Rajhrade aj Trenčíne. Dopad na
návštevnosť sa ukáže v budúcnosti.
Zodpovední za realizáciu: projektoví pracovníci SK a CZ
K tejto aktivite sa viažu položky 3.3/1 – 3.3/4 a položky 3.4/1 – 3.4/3
a položka rozpočtu 4.2.

Informačné
zviditeľnenie
oboch KP

Posilnenie
cezhraničného
partnerstva

Posilnenie
cezhraničného
partnerstva

Na web stránkach, oboch partnerov boli zverejnené informácie o projekte,
ako aj nová publikácia a tradičné podujatia. www.klastorskalka.sk/na
stiahnutie, http://www.rajhrad.cz/oraetlabora/akt_stav.htm
Pracovné stretnutie partnerov 4.6.2014 a 20.7.2014 k spracovaniu
spoločnej publikácie BC II. a elektronická komunikácia, spracovanie
textov, preklad textov, grafická úprava a tlač publikácie
Zodpovední za realizáciu: projektoví pracovníci SK a CZ
K aktivite sa viažu výdavky Položka č. 2.3/1.
Počas realizácie viedli partneri elektronickú komunikáciu k predmetu
projektu. V Rajhrade sa stretli 28.6. k odsúhlaseniu rozsahu publikácie a
grafickej úprave a 27.10.2014 sa stretli k záverečnej správe a partnerovi
bola odovzdaná polovica nákladu publikácie. Partneri sa dohodli
nepokračovať na nových projektoch pre neúnosnú administratívu, ktorú
dobrovoľníci bez profesionálnej a technickej podpory nemôžu zvládať.
K aktivite sa viažu výdavky: Položka č. 2.3/2

Organizační a technické provedení:
Organizáciu a technické prevedenie aktivít projektu 1.1. až 2.2. zabezpečoval realizačný tím:
Štatutárny zástupca žiadateľa: Mgr. Ing. Martin Štofko
Štatutárny zástupca partnera a zodpovedný za implementáciu projektu: Ing. Jirí Milek
Zodpovedný za implementáciu projektu: Pavol Plško
Organizácia a účtovníctvo: Magdaléna Bátorová, Irena Ježíková
Propagačná publikácia: Igor Zmeták a kolektív
Grafická úprava: Jozef Vydrnák, Akademický maliar Juraj Oravec
Distribúcia publikácie: MUDr. Ivan Horvát

Technická pomoc a služby boli zabezpečené externe.
Projekt nekládol potreby na majetkové zabezpečenie
Popis realizovaných výběrových řízení:
Zhodnocení přeshraniční spolupráce s partnery:
Po skúsenostiach s projektom BC bola tímová práca jednoduchšia, ale o to kvalitnejšia.
Vzájomné poznanie partnera ale aj priestoru oboch kultúrnych pamiatok nám zjednodušilo
komunikáciu a dalo priestor pre kvalitnejšie spracovanie publikácie.(ohlas verejnosti). Je to
povzbudením do ďalšej práce.
Popis přeshraničních dopadů:
Realizácia mikroprojektu BC II. naplnila očakávanie vzájomného zviditeľnenia sa na
regionálnych, národných a medzinárodných úrovniach a zároveň aj kultúrne a spoločenské
cezhraničné prepojenie ďalších miestnych a regionálnych inštitúcii a iniciatív. Kvalitatívne sa
zvýšila úroveň návštevnosti a ponúkaných služieb v oboch KP, podstatne sa zvýšila
návštevnosť mládeže ale aj stavovská skladba návštevníkov má vyššiu kvalitu. Záujem
návštevníkov vzrástol aj vďaka prvej publikácii a informáciám na web stránkach. Publikácia
BC II. vzbudila veľký ohlas u širokej laickej ale aj odbornej verejnosti. Návštevnosť sa
v októbri a novembri rapídne zvýšila. U cezhraničného partnera je veľký záujem o publikáciu
a je avizovaná zvýšená návštevnosť z Česka v budúcom roku. Zaujala aj odbornú verejnosť
čoho dôkazom je pozvánka N.F. Beňadík na odbornú konferenciu , Pútnické cesty Slovenska.

Naplnění cílů mikroprojektu:
Hlavný ciel mikroprojektu bol naplnený pokračovaním cezhraničnej spolupráce,
kultúrneho prepojenia a propagácie spoločnej slovensko - českej/česko – slovenskej
duchovnej histórie a odkazu Benediktínov pre súčasnosť.
Rozvoj cestovného ruchu podporovaný aktivitami oboch partnerov prináša ovocie
v podobe zvýšeného záujmu návštevníkov. Sezóna sprístupnenia PMS sa posúva do
zimného obdobia pre neustále rastúci záujem skupín návštevníkov nielen zo Slovenska
a Moravy ale aj s iných štátov Európy i zo zámoria. Nová publikácia dáva dostatok
informácii nielen o Rajhrade a Skalke , ale o celom regióne Karpaty.
Změny v mikroprojektu:
Změny v rozpočtu vč. Zdůvodnění:
Nebola dočerpaná položka 2.3 cestovné náhrady a položka 3.2. Poplatky za právne a notárske
služby nebola čerpaná vôbec.
Ostatní změny vč. Zdůvodnění:
Bez zmeny

Monitorovací indikátory:
Indikátor
výstupu
Počet stretnutí
podporujúcich
cezhraničnú
spoluprácu

Jednotka
počet

Počet
Počet kusov
inovovanej
spoločnej
brožúry
Indikátor
Jednotka
výsledku
Počet subjektov počet
zapojených do
cezhraničnej
spolupráce

Počet
upevnených
partnerstiev

počet

Plán

Skutečnost

4

4

2000

2000

Plán

Skutečnost

4

4

2

2

Popis dosažení indikátoru
Boli realizované 4 stretnutia
podporujúcich cezhraničnú
spoluprácu a perspektívne aktivity.
Tri pracovné stretnutia k samotnému
projektu (4.7.2014, 28.6.2014
a 27.10.2014) a vzájomná návšteva
výročných púti.
Počet vydanej publikácie.

Popis dosažení indikátoru
Do realizácie projektu sa okrem PP
zapojil kláštor „Sester tešitelek“
v Rajhrade a spevácky zbor
Piarissimo s Trenčína. Návšteva
bratov benediktínov na Skalke,
odovzdanie daru pre kláštor Skalka
(zvon) z Rajhradic a jeho vysviacka.
Návšteva skupiny aktivistov s N.F.
Benadik v Rajhrade. Nadviazanie
spolupráce s Pamätníkom
písomníctva v Rajhrade za účelom
získania skúsenosti pre zriadenie
knižnice na Skalke s tematickým
zameraním na benediktínsku
tradíciu.
Upevnilo sa partnerstvo medzi
projektovými partnermi, ako aj
partnerstvo medzi Nadace ORA ET
LABORA a speváckym zborom
Piarissimo Trenčín.

Problémy vzniklé v průběhu realizace mikroprojektu a přijatá nápravná opatření:

Popis problému

Nápravné opatření (řešení problému)

Bez problémov
Přehled kontrol mikroprojektu v průběhu realizace mikroprojektu a opatření přijatá k nápravě
zjištěných nedostatků1:

1

Kopie protokolů z provedených kontrol budou předloženy k této zprávě.

Kontrola

Zjištěné nedostatky

Nápravné opatření (řešení problému)

Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o mikroprojektu (Zdokumentujte a doložte,
jakým způsobem jste zviditelnili realizaci projektu):

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
1. Bulletin N.F. BEŇADIK 2 x ročne, informácie na www.klastorskalka.sk , miestne
periodiká, odborné sympózium ORA ET ARS, prezentácia na duchovných
a kultúrnych aktivitách fondu.
2. Povinné logá v publikácii „benediktínskymi cestami II“.
3. Webstránky n.f.. BEŇADIK www.klastorskalka.sk/naši partneri a NADACE ORA
ET LABORA www.rajhrad.cz/oraetlabora/aktuality

UDRŽITELNOST MIKROPROJEKTU:

Věcné zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení podpory:
(institucionální a technické):

Obaja projektoví partneri budú spolu pokračovať v nasledovných aktivitách:
1. Výmena účasti na tradičných aktivitách ako sú púte, kultúrne aktivity a víkendové
pobyty mládeže
2. Ďalšie spoločné informačné a propagačné zviditeľňovanie oboch kultúrnych pamiatok
– pokračovanie v šírení informácií o partnerovi.
Prijímateľ i partner majú už v náplni poslania štatútov svojich organizácií
inštitucionálnu udržateľnosť uvedených výstupov mikroprojektu, ako aj udržateľnosť
technického zázemia. V programe oboch partnerov pre budúce roky sú aktivity
zamerané na ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci kapacitných a technických
možnosti partnerov. Zapájanie sa do ďalších projektov v rámci operačných programov
regionálneho rozvoja nepredpokladáme.
Finanční zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení
podpory:

Prijímateľovi i partnerovi mikroprojektu vyplýva z napĺnania poslania štatútov svojich
organizácii zabezpečovať dlhodobú finančnú udržateľnosť výstupov mikroprojektu.
Prijímateľ spolu s partnerom mikroprojektu nepredpokladajú spoluprácu na ďalších
spoločných projektoch v rámci mikroprojektov. V rámci vlastných zdrojov predpokladáme
opakované vydanie publikácie „Benediktinskými cestami II.“

Předložením závěrečné zprávy současně žádám o proplacení finančního příspěvku dle
uvedené tabulky:
FINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTU
Celkové výdaje mikroprojektu v
EUR
Celkové způsobilé výdaje
mikroprojektu v EUR
Příjmy mikroprojektu v EUR
Výše podpory z ERDF v EUR
Výše podpory ze státního rozpočtu
SR v EUR
Počet předložených dokladů:

Nárokovaná suma:
Neinvestiční/ Běžné
4 998,10

Schválené
5 439,00

Skutečnost
4 998,10

5 439,00

4 998,10

0
4 391,99
775,05

0
4 035,96
712,22

Investiční/ Kapitálové
0

Celkem:
4 998,10

JAKO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU PROHLAŠUJI, ŽE:

1. všechny informace obsažené v závěrečné zprávě jsou pravdivé,
2. mikroprojekt byl realizován ve smyslu schválené Žádosti o finanční příspěvek a
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 2014/0195 výdaje jsou v souladu
s ustanoveními této Smlouvy,
3. žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných
výdajích,
4. mikroprojekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních
veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování;
5. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
6. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek,
7. požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku,
8. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví,
9. podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně
závazných právních předpisů

Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a možných trestně-právních následků a sankcí, které
vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Seznam přiložené dokumentace:
Číslo

Dokument

1

Seznam deklarovaných výdajů

2

Prohlášení o ukončení mikroprojektu

3

Doložení dokladů

4

Doložení publicity

5

Prohlášení o bezdlužnosti

6

Dokumentace k výběrovým řízením nepredkladame

7

Prohlášení o způsobilosti DPH

8

Výdavky na přeshraničního partnera v SR

Datum
Vypracoval
(statutární
zástupce příjemce
dotace):
Kontroloval
(Správce):
Schválil
(Správce):

Jméno a příjmení, funkce

25.11.2014 Ing. Mgr. Martin Štofko

Podpis/Razítko

