Príloha č. 1 k Příručce pro žadatele

FOND MIKROPROJEKTŮ

Žádost o finanční příspěvek

Název mikroprojektu

Benediktinskými cestami II.

Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR)

5 439,00

Požadovaná výška FP z ERDF (EUR)

4 391,99

Počet partnerů (včetně žadatele)

2

Komplementární mikroprojekt

nie

Registrační číslo mikroprojektu
Datum předložení Žádosti o finanční příspěvek

1. Identifikace žadatele
Název organizace:
Neinvestičný fond BEŇADIK N.F.
Sídlo (obec, město):
PSČ:
Trenčín
911 01
Kraj:
Trenčiansky
Právní forma:
119 Nezisková organizácia
Plátce DPH:
nie
Číslo zákona podle kterého je založeno:
147/1997 Z.z. § 9. odst.2
Počet statutárních zástupců:
1
Web:

31.1.2014

Ulice:
Mariánske námestie
Stát:
Slovenská republika
IČO:
DIČ:
2023504868
45735727
Sektor:
sukromný
Datum vzniku organizace:
12.4.2011
Účetnictví:
jednoduché

Číslo:
2

www.klastorskalka.sk

1.1 a) Statutární zástupce žadatele
Příjmení:
Titul:
Jméno:
Martin
Štofko
Mgr.,Ing.
Kontaktní adresa (obec, město):
Ulice:
PSČ:
Žilina
Lichardova
010 01
Funkce v organizaci:
Stát:
Slovenská republika
Správca N.F.
Telefon:
Fax:
421 37 7711747
Mobil:
E-mail:
stofko2@gmail.com
421 903 253 781

Titul za jménem:
Číslo:
17
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1.2 Kontaktní osoba žadatele pro implementaci mikroprojektu
Příjmení:
Titul:
Jméno:
Pavol
Plško
Kontaktní adresa (obec, město):
Ulice:
PSČ:
Tenčín
Opatovská
911 01
Funkce v organizaci:
Stát:
Slovenská republika
projektový pracovník
Telefon:
Fax:
Mobil:
421 908 784 259

Titul za jménem:
Číslo:
41

E-mail:
plskop@kotaind.sk

2. Identifikace přeshraničního partnera
Název organizace:
NADACE ORA ET LABORA
Sídlo partnera (obec, město):
PSČ:
Rajhrad
664 61
Kraj:
Jihomoravský
Právní forma:
117 Nadace a nadační fond
Plátce DPH:
nie
Organizace je právně vymezená zákonem:
227/1997 sb., z.č. 89/2012
Počet statutárních zástupců:
1
Web:

Ulice:
Tyršova
Stát:
Česká republika
DIČ:

Číslo:
277

IČO:
CZ 49460544

Sektor:
súkromný
Datum vzniku organizace:
30.3.1995
Účetnictví:
podvojné

www.rajhrad.cz/oraetlabora

2.1 a) Statutární zástupce přeshraničního partnera
Příjmení:
Titul:
Jméno:
Jiří
Milek
Ing.
Kontaktní adresa (obec, město):
Ulice:
PSČ:
Rajhrad
Tyršova
664 61
Funkce v organizaci:
Stát:
Česká republika
predseda spravnej rady
Telefon:
Fax:
Mobil:
420 776 291 507

Číslo:
277

E-mail:
madace@rajhrad.cz

2.2 Kontaktní osoba pro implementaci mikroprojektu přeshraničního partnera
Příjmení:
Titul:
Jméno:
Jiři
Milek
Ing.
Ulice:
Kontaktní adresa (obec, město):
PSČ:
Rajhrad
Tyršova
664 61
Funkce v organizaci:
Stát:
Česká republika
predseda spravnej rady
Telefon:
Fax:
Mobil:
420 776 291 507

Titul za jménem:

Titul za jménem:
Číslo:
277

E-mail:
madace@rajhrad.cz
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3. Identifikace partnera (PP1)
Název organizace:
PSČ:

Sídlo partnera (obec, město):

Ulice:

Kraj:

Stát:

Právní forma:

DIČ:

Plátce DPH:

Sektor:

Organizace je právně vymezená zákonem:

Datum vzniku organizace:

Počet statutárních zástupců:

Účetnictví:

Číslo:

IČO:

Web:

3.1 a) Statutární zástupce partnera (PP1)
Titul:
Jméno:
PSČ:

Příjmení:

Kontaktní adresa (obec, město):

Titul za jménem:
Ulice:

Stát:

Funkce v organizaci:

Telefon:

Fax :

Mobil:

E-mail:

3.2 Kontaktní osoba pro implementaci mikroprojektu partnera (PP1)
Titul:
Jméno:
PSČ:

Kontaktní adresa (obec, město):

Příjmení:

Titul za jménem:
Ulice:

Stát:

Funkce v organizaci:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

3.3 Zpracovatel Žádosti o FP
Název organizace
Pavol
N.F.BEŇADIK
Kontaktní adresa (obec, město):
PSČ:
Tenčín
911 01
Stát:
Slovenská republika
Telefon:
Mobil:
421 908 784 259

Číslo:

Plško
Ulice:
Marianské námestie
Funkce v organizaci:
projektový pracovník
Fax:

Číslo:

Číslo:
2

E-mail:
plskop@kotaind.sk
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4. Podrobný popis mikroprojektu
Forma financování:
01 Nenávratná dotace
Územní oblast:
08 Oblast přeshraniční spolupráce

Umístění pomoci:
Přeshraniční

Výchozí situace:
Základní demografické a geografické údaje, statistické údaje, oblasti dopadu

Neinvestičný fond BEŇADIK má celoslovenskú pôsobnosť, ale v spolupráci s Nitrianskou diecézou, Trenčianskym samosprávnym krajom a
mestom Trenčín pôsobí pre kultúrno-spoločenské zveľaďovanie pamiatkových objektov Veľká Skalka - najstarší areál Benediktínskeho kláštora
na Slovensku a Malá Skalka - kostol zasvätený Sv. Svoradovi-Andrejovi a Sv. Beňadikovi.Oba objekty sú umiestnené na vápencovom brale, nad
riekou Váh v tesnej blízkosti štátnej cesty II/507 smerujúcej z Trenčína cez Nemšovú na Moravu. Po realizácii pilotného projektu
Benediktínskymi cestami z FMP v r. 2012-2013 sa návštevnosť tohoto najstaršieho pútnického miesta na Slovensku (datované do r. 1100)
zvýšila z 15.000 na 30.000 návštevníkov zo SK, CZ, PL, A, D, GB, USA, HU a UKR. 1000 ks náklad spoločne vydanej propagačnej brožúry bol
behom sezóny minutý.
NADACE ORA ET LABORA bola založená mestom Rajhrad v roku 1995 na obnovu jediného Benediktínskeho kláštora na Morave, ktorý
stojí na mieste bývalého veľkomoravského hradiska v Rajhrade, 20 km južne od Brna na historickej ceste Brno - Viedeň. V areáli kláštora
sa nachádza Pamätník písomníctva na Morave s historickým knižným fondom, predstavujúcim 64.000 zväzkov a po minuloročnej obnove
aj muzeálny komplex v správe Múzea Brnensko v spolupráci opátstvom Rajhrad a Nadací. Ročne kláštor a múzeum navštívi okolo 10.000
návštevníkov predovšetkým z CZ, SK, A. 1000 ks náklad spoločne vydanej propagačnej brožúry bol behom sezóny minutý.
Prepojenie oboch historických benediktinských centier spoluprácou, kultúrno-spoločenskými výmenami a spoločnou propagáciou má dopad
nielen na rozvoj kultúrno-historického povedomia, ale najmä na rozvoj poznávacieho cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Juhomoravského kraja, na celé Slovensko-české prihraničie i ich susedné krajiny.
Vstupní podmínky přípravy a realizace záměru, aktuální stav řešení problematiky

Projekt "Benediktinskými cestami II." pokračuje v cezhraničnej spolupráci oboch cezhraničných partnerov NADACE ORA ET LABORA a N.F.
Beňadik prostredníctvom spoločnej propagácie oboch kultúrnych pamiatok - kláštora v Rajhrade a na Skalke pri Trenčíne. Na spoločnej porade
dňa 24.11.2013 v Rajhrade sa zhodli pre rok 2014 na týchto okruhoch spolupráce:
1. Propagácia kultúrnych pamiatok - k tejto aktivite prispejú informačné tabule na príjazdových komunikáciách k pamiatkam, druhé rozšírené
vydanie spoločnej slovensko-česko-anglickej publikácie propagujúcej oba benediktinske kláštory, infokioskom na Skalke podľa vzoru Rajhradu a
informácie o projekte a partnerovi na svojich webstránkach - predmet projektu.
2. Účinkovanie miestných kultúrnych skupín na podujatiach partnera - budeme pokračovať v začatej tradícii vzájomnej účasti regionálnych
speváckych súborov na tradičných pútiach na Skalke a v Rajhrade, t. j. v cezhraničnej výmene kultúrnych iniciatív, ako aj odbornej i laickej
verejnosti - mimo projektu z vlastných zdrojov.
3. Výmenné pobyty študentov participujúcich na obnove oboch kláštorov - mimo projektu z vlastných zdrojov.
Definice cílových skupin a jejich kvantifikace

Projektoví partneri spoločne indetifikovali na oboch stranách hranice cieľové skupiny od regionálnej úrovne - t. j. ďalších participujúcich
partnerov od miestných a regionálnych orgánov, cez odborné inštitúcie, fyzické a právnické osoby, až po širokú národnú a medzinárodnú
verejnosť - t. j. návštevníkov oboch národných kultúrných pamiatok, ako aj konkretných organizovaných podujatí.
Cílová skupina:

Přínosy pro cílovou skupinu:

Miestne a regionálne orgány a odborné
inštitúcie
Fyzické a právnické osoby

Pokračovanie v započatej cezhraničnej spolupráci; participácia na zviditeľnení
svojho i partnerovho územia v rámci spoločnej propagácie duchovných a kultúrnych
hodnôt spoluúčasti a ďalšej spolupráce, získanie nových informácií z histórie,
rozšírenie
kultúry, cestovného ruchu, ďalších možností cezhraničnej spolupráce

Široká národná a medzinárodná verejnosť

rozvoj kultúrnych a turistických aktivít na báze poznávania benediktínskej histórie,
kultúrnych a duchovných podnetov na Slovensku a Morave i v rámci EÚ

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektu
Obaja partneri očakávajú z realizácie mikroprojektu pokračovanie cezhraničnej spolupráce a vzájomnú propagáciu, ktorá bola úspešná
v predchádzajúcom pilotnom projekte a priniesla obom pamiatkam prakticky dvojnásobný nárast návštevnosti. Rozšíreným a inovovaným
vydaním spoločnej propagačnej brožúry, infokioskom informujúcom aj o cezhraničnom partnerovi, ako aj vzájomným doplnením webstránok o
spoločných aktivitách sa rozšíria a zatraktívnia informácie pre širokú verejnosť a návštevníkov oboch benediktínskych kláštorov na Skalke i v
Rajhrade a ich širšieho okolia. Spoločná propagácia i sprievodné aktivity mimo projektu posilnia trvalú údržateľnosť cezhraničného partnerstva,
projektových partnerov, zainteresovaných miestnych regionálnych orgánov, fyzických i právnických osôb i rozvoj slovensko-českého turizmu.

Hlavní cíl mikroprojektu:
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Hlavným cielom mikroprojektu je pokračovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti propagácie spoločnej slovensko-českej/ česko- slovenskej
duchovnej histórie a odkazu Benediktínov pre súčasnosť v rámci rozvoja poznávacieho turizmu.
Specifický cíl 1:

Rozvoj cestovného ruchu propagujúci miestne kultúrno-historické zaujmavosti spoločnou a vzájomnou propagáciou.
Specifický cíl 2:
Posilnenie trvalej udržateľnosti cezhraničného partnerstva projektových a participujúcich partnerov.
Specifický cíl 3:
Specifický cíl 4:

Podrobný popis aktivit mikroprojektu:
Název aktivity

Termín realizace
aktivity od – do

Popis aktivity

1.1. Informačné zviditeľnenie oboch
historických miest na rozvoj turizmu

1.4.2014

Spracovanie rozšíreného a inovovaného vydania trojjazyčnej
propagačnej brožúry Benediktínskymi cestami Skalka - Rajhrad II
(v publikácii bude rozšírená časť o oboch národných kultúrnych
pamiatkach, popis Skalky s čias jezuitov podľa posledného
31.10.2014
archeologického výskumu, kalendár - pozvánka na už tradičné aktivity
počas roka) a farebná tlač, formát A5, mäkká lepená väzba, rozsah cca
100 strán (pôvodná 54 str.), náklad 2000 ks (á polovica pre každého
partnera) - I. vydanie v prílohe

1.3. Informačné zviditeľnenie areálov oboch
kultúrnych pamiatok pre širokú verejnosť

15.4.2014

31.10.2014

Vzájomná propagácia vlastných, partnerových i spoločných
aktivít na www.klastorskalka.sk a www.rajhrad.cz/ora et labora

2.1. Posilnenie cezhraničného partnerstva PP a
participujúcich FO a PO

15.4.2014

30.9.2014

2x pracovné stretnutia a e-mailová komunikácia autorského tímu brožúry

2.2. Posilnenie cezhraničného partnerstva PP

15.4.2014

31.10.2014

2x pracovné stretnutia projektových partnerov na začiatku k spoločnej
realizácii projektu a na konci projektu k odovzdaniu brožúr a stratégii ďalšej
spolupráce, e-mailová komunikácia počas realizácie projektu
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Podrobný popis organizačného zajištění mikroprojektu:
Za realizáciu projektu, vrátane záverečnej správy = všetky aktivity 1.1. - 2.2. na oboch stranách hranice bude zodpovedať za VP projektový
pracovník BEŇADIK N.F. p. P. Plško a za aktivity na českej strane PP NADACE ORA ET LABORA Ing. J. Milek - bez nároku na výdavky
mikroprojektu.Z mikroprojektu budú hradené cestovné náklady partnerov na spoločné pracovné stretnutia 2.1.- 2.2. a VP v rámci aktivít 1.1 1.2.Organizačný pracovník - zodpovedá za riadne zúčtovanie projektu - bez nároku na výdavky mikroprojektu. Čiastkové organizačné úlohy
aktivít mikroprojektu budú vykonávané dobrovoľne, bez nároku na výdavky mikroprojektu. Ostané aktivity( odborné spracovanie textov, grafika,
tlač, dodávka infokioskov) budú realizované externými dodávateľmi a participujúcimi FO a PO.

Mikroprojekt bude realizovaný v zázemí žiadateľa projektu a jeho cezhraničného partnera. Pre účely pracovných stretnutí PP a participujúcich
FO a PO budú využité ich priestory bez nároku na prenájom. Projekt nezakladá nároky na majetkové zabezpečenie.
Externé dodávky a služby budú realizované na základe výsledkov zadávacieho riadenia.

Publicita v rámci mikroprojektu:
Mikroprojekt bude mať zabezpečenú publicitu na webových stránkach oboch projektových partnerov, v inovovanom druhom vydaní brožúry a v
oboch infokioskoch, ako aj v regionálnej tlači a TV

Popis finančního zajištění realizace mikroprojektu:
Mikroprojekt bude realizovaný z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 5 % z celkového rozpočtu mikroprojektu, ako aj predfinancovanie 80,75 %
z ERDF a 14,25 % zo štátneho rozpočtu z celkového rozpočtu mikroprojektu až do obdržania dotácie.
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Návaznost na již zrealizované, realizované a připravované mikroprojekty:
Mikroprojekt je pokračovaním pilotného mikroprojektu Benediktínskymi cestami č. p. SK/FMP06/029, schváleného v 6. výzve FMP. Mirkoprojekt
bude pokračovať z vlastných zdrojov oboch PP až do ďalších výziev FMP 2014-2020.

Zkušenosti žadatele s projekty přeshraniční spolupráce
Realizácia mikroprojektu Benediktinskymi cestami č. p.SK/FMP/06/029

Udržitelnost výstupů mikroprojektu – institucionální a technická:
Žiadateľ plánuje s PP pokračovať v cezhraničnej spolupráci v zmysle dohodnutých aktivít zo stretnutia v Rajhrade z 24. 11. 2013 v roku 2014 a
nasledujúcich rokoch v aktivitách:
. Vzájomná informovanosť a propagácia aktivít pre širokú verejnosť na svojich webstránkach www.klastorskalka.sk a
www.rajhrad.cz/oraetlabora, ako aj v budúcich vydávaných propagačných materiáloch;
- Obnova kláštorných areálov - každoročné výmenné pobyty stredoškolskej mládeže na rekonštrukčných prácach v oboch kláštorných areáloch;
- Účinkovanie miestnych kultúrnych skupín na podujatiach partnera a vzájomná účasť na každoročných pútiach;
- Rozvoj a trvalá udržateľnosť spolupráce oboch partnerov, ako aj spolupráca s ďalšími benediktínskymi kláštormi na území SR, ČR a v EÚ.
Obaja projektoví parnteri majú v napĺňaní poslania svojich organizačných štatútov udržateľnosť inštitucionálnu i svojho technického zázemia.
Udržitelnost výstupů mikroprojektu – finanční:
Žiadateľovi, ako aj projektovému partnerovi vyplýva z napĺňania svojho poslania v organizačných štatútov zabezpečovať dlhodobú finančnú
udržateľnosť výstupov mikroprojektu. Žiadateľ i PP prepokladajú aj v novom programovom období predkladanie ďalších spoločných projektov na
pokračovanie spolupráce.
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5. Místo fyzické realizace mikroprojektu
Stát:
Slovenská republika
Samosprávny kraj SR / kraj ČR NUTS III:
TSK
Město (obec) NUTS V (LAU 2):
PSČ:
Trenčín
911 01
Parcelní čísla a soupisná čísla staveb, na kterých se mikroprojekt realizuje:
LV č.1183 parcela 1243 a 1245

NUTS II:
Okres NUTS IV (LAU1):
Trenčín
Ulice:

Číslo:

6. Lokalizace dopadu mikroprojektu
Trenčiansky a Juhomoravský kraj

7. Časový rámec realizace mikroprojektu
Začátek realizace mikroprojektu:
1.4.2014

Konec realizace mikroprojektu:
31.10.2014

Doba realizace mikroprojektu:
7 mesiacov
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8. Přeshraniční spolupráce
Společná příprava mikroprojektu:
Spoločná príprava mikoprojektu sa uskutočnila na pracovnom stretnutí v Rajhrade 24. 11. 2013 (zápis zo stretnutia je v prílohe) a pokračovala
elektronickou komunikáciou až do jeho podania. Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo k zneniu projektu a jeho realizácii 11. 1. 2014 v
Trenčíne (zápis v prílohe).

Spoločná realizace mikroprojektu:
Název aktivity

Popis zapojení přeshraničního partnera a partnerů
Partner dodá doplňujúce texty a fotodokumentáciu do inovovanej brožúry za český tím, priebežne
1.1. Informačné zviditeľnenie oboch partnerov
bude elektronicky komunikovať pri realizácii zrkadla brožúry a zabezpečí prístup turistickej
historických miest na rozvoj turizmu
verejnosti k obdržanému nákladu vytlačenej brožúry

Partner bude na svojich webstránkach informovať o mikroprojekte a jeho realizácii, o aktivitách a
podujatiach na Skalke; zároveň bude dodávať informácie o vlastných aktivitách na webstránku
VP
2.1 Posilnenie cezhraničného partnerstva PP Partner sa s českým tímom zúčastní rokovania autorského tímu a priebežne bude s tímom
a participujúcich FO a PO
komunikovať e-mailom
1.3. Informačné zviditeľnenie areálov oboch
historických miest na rozvoj turizmu

2.2. Posilnenie cezhraničného partnerstva PP Partner sa zúčastní 1x pracovného stretnutia PP na slovenskej strane k realizácii projektu a
pripraví
1x pracovné stretnutie v Rajhrade k záverečnej správe mikroprojektu a pokračovaniu spolupráce
po ukončení
mikroprojektu
Využití výstupů a výsledků projektu přeshraničním
partnerem:
Cezhraničný partner využije na svoju i vzájomnú propagáciu polovicu nákladu publikácie a trvale cez info kiosky na Skalke. Zároveň budú
propagované jeho aktuálne aktivity na webstránkach VP a aktivity VP na webstránkach cezhraničného partnera. Vďaka realizácii mikroprojektu
dôjde k vzájomnému informačnému zviditeľneniu oboch partnerov smerovanému k dlhodobému zvýšeniu turistickej i kultúrno-spoločenskej
návštevnosti zo Slovenska benediktínskeho kláštora a jeho okolia v Rajhrade a naopak. To prispeje k rozvoju partnerských vzťahov i realizácii
ďalších spoločných projektov, prospešných ako pre českého partnera, tak aj slovenského.
Náklady na aktivity přeshraničního partnera hrazené žadatelem v rámci realizace mikroprojektu:
V rámci mikroprojektu si partner bude uplatňovať cestovné náhrady pri realizácii aktivít mikroprojektu a na polovicu nákladu spoločne vydanej
inovovanej brožúry Benediktínskymi cestami - Skalka Rajhrad II. Predpokladaná výška rozpočtu na cezhraničného partnera činí 1 589 Eur, t. j.
15,13 %.

Komplementárnost s jiným mikroprojektem na opačné straně hranice:
Mirkoprojekt nie je komplementárny s iným projektom na opačnej strane hranice.

9

Príloha č. 1 k Příručce pro žadatele

9. Přeshraniční dopad
Dojde v rámci mikroprojektu k vytvoření či upevnění udržitelných společných přeshraničních struktur a vztahů?
Realizácoui mikroprojektu sa upevní vďaka minulému mikroprojektu vzniknuté partnerstvo oboch cezhraničných projektových partnerov a
informačným zviditeľnením sa zvýši vzájomní česko-slovenská a slovensko-česká turistická návštevnosť oboch benediktínskych kláštorov a ich
okolia. Aj vďaka pokračujúcim výmenným kultúrno-spoločenským aktivitám z minulého projektu (na vlastné náklady oboch partnerov) dochádza
k udržiavaniu a posilneniu cezhraničných vzťahov nielen projektových partnerov, participujúcich odborníkov a duchovných osobností, ale aj
širokej verejnosti s duchovnými, historicko-kultúrnymi i turistickými záujmami, čo dokazujú dva roky intenzívnej spolupráce i spoločné plánovanie
ďalších partnerských aktivít.
Přínos mikroprojektu k odstraňování bariér v rozvoji přeshraničních kontaktů (infrastrukturních, socio-ekonomických, nebo
kulturních):
Podiel prác oboch partnerov na informačno-propagačných aktivitách mikroprojektu je prakticky rovnomerne rozložený pre obe strany hranice,
rovnako participácia odborného autorského tímu i ďalších účastníkov sprievodných cezhraničných aktivít (na vlastné náklady oboch partnerov),
čo prispieva jendak k upevneniu pred dvomi rokmi vzniknutých partnerských vzťahov na báze duchovných inštitúcií, neziskových organizácií,
samospráv, škôl, kultúrno-spoločenských subjektov, ale najmä prispieva k rozvoju poznávacieho turizmu pre širokú verejnosť na oboch stranách
hranice.
Dopad aktivit a výsledků mikroprojektu na česko-slovenské příhraničí a jejich společné využívání cílovými skupinami
z obou stran hranice:
Okrem projektových partnerov mikroprojektu z neziskového sektoru, participujúcich odborníkov z rôznych cezhraničných odborných inštitúcií, má
miroprojekt i súbežné kultúrno-spoločenské aktivity (na náklady PP) evidentný dopad na ďalšie fyzické a právnické osoby dobrovoľne sa
podieľajúce na zveľaďovaní kultúrno-historického odkazu Benediktínov zo Skalky a Rajhradu s duchovným presahom na celé Slovensko i
Čechy.
Výsledky mikroprojektu zasahujú široko vekovo, vzdelanostne, sociálne a záujmovo neohraničenú cieľovú skupinu ľudí na oboch stranách
hranice a prispievajú k ich vzájomnému spoznávaniu sa a rozvíjaniu vzťahov.
Přínos kezlepšení životních podmínek vespolečném pohraničí a kposílení společného hospodářského území:
Šírením cezhraničnej informovanosti a spoločnou propagáciou oboch historických pamiatok Benediktínskych kláštorov na Veľkej Skalke a v
Rajhrade a ich okolia prispieva mikroprojekt k rozvoju životnému prostrediu šetrnému mäkkému cestovnému ruchu na oboch stranách hranice, a
tým zároveň prispieva k posilneniu spoločného hospodárskeho územia.

10. Monitorovací indikátory
Indikátor výstupu
počet stretnutí podporujúcich
cezhraničnú spoluprácu
vydaná inovovaná spoločná brožúra
Indikátor výsledku
počet subjektov zapojených do
spolupráce
počet upevnených partnerstiev

jednotka
počet

vstupní hodnota
0

plánovaná hodnota
4

počet

0

2 000

počet

0

4

počet

0

2
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11. Prohlášení žadatele
Na základě Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika tímto žádám o podporu uvedeného
mikroprojektu z prostředků ERDF.
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že nasledující informace vzal na vědomí a bude je dodržovat.
Finanční příspěvek bude použit výlučně na financování způsobilých výdajů mikroprojektu. Prostředky EU je možné získat
až po prokázaní skutečně vynaložených a zrealizovaných výdajů popsaného mikroprojektu.
Žadatel bere na vědomí, že data spojená s požadovanou podporou budou zaznamenávána na nosičích dat. Žadatel prohlašuje, že souhlasí, aby
byla tato data poskytnuta EK a/anebo institucím pověřeným zpracováním, hodnocením a kontrolou mikroprojektu.
Já, níže podespaný žadatel(statutární zástupce žadatele) tímto čestně prohlašuji, že:
všechny informace obsažené v dokumentaci žádosti o finanční příspěvek jsou pravdivé,
žadatel a partneři mikroprojektu budou mít dostatečné finanční zdroje na úspešnou realizaci mikroprojektu,
žadatel má zajištěno spolufinancování mikroprojektu,
mikroprojekt bude realizován ve smyslu žádosti o FP,
v rámci realizace mikroprojektu budou dodržována pravidla metodiky pro zadávací řízení, které jsou uvedeny v příloze č. 6 Příručky pro
žadatele,
mikroprojekt neobsahuje diskriminační prvky vůči žádné skupině obyvatel,
mikroprojekt nemá negativní dopad na životní prostředí,
mikroprojekt se nezaměřuje na ziskové aktivity a nenarušuje hospodářskou soutěž,
mikroprojekt je v souladu s národní legislativou a legislativou EU,
v období pěti let ode dne finančního ukončení realizace aktivit mikroprojektu nedojde k podstatné změně mikroprojektu
definované v článku 57 ods. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
na výdaje uvedené v mikroprojektu, které budou refundovány z ERDF a st.rozpočtu SR, nebylo požádáno o jinou pomoc ani na
tyto výdaje nebyl přiznán finační příspěvek,
souhlasím s pravidelným monitorováním mikroprojektu,
jsem si vědom skutečnosti, že na finanční příspěvek není právní nárok.
Zavazuji se bezodkladně písemně informovat Správce o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.
Souhlasím se zpracovaním všech uvedených osobních údajů v SR v souladu se Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ve
znění pozdějších předpisů, v období registrace, kontroly, hodnocení, kontraktace, realizace a monitorování mikroprojektu a v ČR v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Dále jako statutární zástupce žadatele tímto čestně prohlašuji, že:
- subjekt, který zastupuji, nebyl a není zapojen do nezákonné aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR,SR, jiného členského státu
EU, EU či Evropských společenství;
jsem já a ani nikdo z osob, které tvoří můj statutární orgán, nebo jsou mým jménem oprávněny jednat, nebyl pravomocně odsouzen za
trestný čin, přestupek či jiný správní delikt majetkového charakteru či povahy;
subjekt, který zastupuji, nebyl v České republice, Slovenské republice či v jiném členském státu EU v období posledních 10 let a ani nyní
není v úpadku, nebyl a není na něj prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, není
proti němu pravomocně nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního
rozhodnutí k tomu určenou osobou;
subjekt, který zastupuji, nemá evidované nedoplatky na platbách zdravotního pojištění či obdobných plateb, které se vymáhají výkonem
rozhodnutí a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR, SR a všem ostatním členům EU;
subjekt, který zastupuji, nemá evidované nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, které se vymáhají výkonem rozhodnutí;
subjekt, který zastupuji, nemá evidované daňové nedoplatky, které se vymáhají výkonem rozhodnutí;
subjekt, který zastupuji, má dostatečné finanční zdroje pro úspěšnou realizaci mikroprojektu uvedeného výše a to na zabezpečení
spolufinancování způsobilých výdajů ve smyslu žádosti o FP, a to ve výši uvedené v žádosti o FP, jejíž je toto čestné prohlášení součástí.

Slovenský žadatel se zavazuje splnění podmínek uvedených v tomto prohlášení v případě schválení mikroprojektu prokázat do podpisu smlouvy
o poskytnutí FP následujícími doklady:
-

potvrzením Sociálnej poisťovne ne starším jak tři měsíce
potvrzením místně příslušného Daňového úradu ne starším jak tři měsíce
čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám
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Závěrem prohlašuji, že údaje obsažené v tomto prohlášení, jež je součástí žádosti o FP pro výše uvedený mikroprojekt, jsou úplné, pravdivé a
nezkreslené, že jsem si vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní,
správněprávní v souladu s platnou národní legislativou.
Titul, jméno a příjmení
Ing.Mgr. Martin Štofko
Podpis statutárního(-ních) zástupce(-ů): ...................................................................................................
Nitra
Datum podpisu: .............................................................................................................................................
Razítko (pokud jej organizace používá)
Já, níže podepsaný statutární zástupce přeshraničního partnera čestně prohlašuji, že souhlasím s obsahem mikroprojektu a výše uvedenými
skutečnostmi.
Titul, jméno a příjmení
statutárního(-ních) zástupce(-ů) přeshraničního partnera: Ing. Jiři Milek............................................................................
Podpis statutárního(-ních) zástupce(-ů): ...................................................................................................
Místo podpisu: Rajhrad ..............................................................................................................................................
Datum podpisu: .............................................................................................................................................
Razítko (pokud jej organizace používá)
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23.
12. Přílohy k žádosti o finanční příspěvek
Prí
Povinné přílohy
Poř. č.
Podrobný rozpočet mikroprojektu
1
Dokumentace o organizaci žadatele
2
Dokumentace o organizaci přeshraničního partnera
3
Doklad o jmenovaní statutárního zástupce organizace, který podpisuje žádost o FP
4
Doklad o zajištění spolufinancování
5
Podklady pro posouzení finančního zdraví
6
Elektronická verze žádosti na CD/DVD
7

8
9
10

Přílohy požadované v případě realizace drobných stavebních investic v rámci mikroprojektu
Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem
Doklady k povolení stavby
Technická dokumentace

11

Přílohy požadované v případě všech investičních projektů
Studie investičního záměru

12

Nepovinné přílohy
Další doklady

13

Přílohy povinně dokládané na vyžádání Správce/Administrátora
Stanovisko orgánu pro ochranu přírody k vlivu mikroprojektu na lokality soustavy NATURA 2000
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