
'l 
l!gÍ ] B12

p9ľsko-5lovensk9

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanĺe
mikroprojektu wspól nego

Umowa o dofi na nsowa nie n r INT/EB/BES/ Ll X I B I 0066
na realizację mikroprojektu:,,Dziedzictwo historyczne Kęt
i Turzovki / Historické dedičstvo Kęt a Turzovky" zgodnie
z decyzją Komitetu ds. mikroprojektów nr 16 z dnia
2L,06.2oL7 r., W ramach Programu Współpracy
Transgranicznej lnterreg V-A Polska - Słowacja 201'4_2020
zaWarta pomiędzy:

stowarzyszeniem,,Region Beskidý'
z siedzibą: ul. Widok t8/I-3,43-300 Bielsko-Biała,
Polska, REGON: 0723L0256, NIP: 547-18-93-885

zwanym dalej,, Eu roregionem",

reprezentowanym przezr _
Pana Marcina Filipa - Dyrektora Biura Stowarzyszenia
,,Region Beskidy",

oraz

Samorządowym Kraiem żylińskĺm, z siedzibą:
Komenského 48, o].1 09 Žilina, Republika Słowacka
DlČ: 2O2t626695, lČo : 37 8084271

zwanym dalej ,,WJT",

reprezentowanym przez :

lng. Erika Jurinová - Marszałek Samorządowego Kraju
Źylińskiego

oraz

Gmina Kęty
z siedzibą: Rynek 7, 32-650 Kęty

REGON 07 2t8!824, NtP 54922029692

zwaną dalej,,Partnerem Wiodącym mikroprojektu"

reprezentowaną przez:

Krzystof Jan Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty,

Grażyna Zątek _ Skarbnik Gminy Kęty,

oraz'
Mesto Turzovka
z siedzibą: Stred 178, Turzovka 023 54
REGON 00314331, NtP 20205533154

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí

finančného príspevku
pre spoločný mikroprojekt

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
č. lNT/EB/BEsltlxlBl0o66 na realizáciu
mikroprojektu: ,,Historické dedičstvo Kęt
a Turzovky/Dziedzictwo historyczne Kęt
iTurzovki" podľa rozhodnutia Výboru pre
mikroprojekty č. 16 zo dňa 2L.o6.20Ĺ7 v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A
Po ľsko-Sl oven sko 20t4 -2o2o
uzavretá medzi:

Združenie,,Región Beskydý'
so sídlom: ul. Widok 78/L-3,43-300 Bielsko-Biała,
Poľsko, lČo i 07 23Lo256, DlČ: 547-18-93-885

d'alej len,, Euroregión",

zastúpeným:
Pánom Marcinom Filipom - Riaditel'om kancelárie
Združenia,,Región Beskydy",

Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom
Komenského 48, O1.1-09 Žilina, Slovenská
republika, DlČ 2o2t626695, lčo 37 8084271

d'alej len,,VÚc"

zastúpeným:
lng. Erika Jurinová - predsedníčkou Žilinského

samosprávneho kraja

a

Gmina Kęty
so sídlom: Rynek 7, 32-650 Kęty

DlČ: 0721818 24, lĆo: 5492202969 2

d'alej len ,,vedúci partner mikroprojektu "

zastúpeným:
Krzystof Jan Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty

Grażyna Zątek - Skarbnik Gminy Kęty,

a

Mesto Turzovka

Žitinský
samosprávny
kraj

a

1 
odpowiednio numery: NlP (lub równoważny) lub REGON, KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; |ub równoważny), VAT (lub
równowaźny)/ Príslušne čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, xns (ak je subjekt zapísaný V registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo
ekvivalentný
'Żodpowiednio numery: NlP (lub równoważny) lub REGON, KRs (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; lub równoważny), VAT (lub

równoważny)/ Príslušne čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, rRs (akje subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo
ekvivalentný)

' Należy dostosować odpowiednio do liczby Partnerów uczestniczących w mikroprojekcie./ Je potrebné prispôsobiť podľa počtu partnerov
zúčastnených v mikroprojekte.

a odpowiednio numery: NlP (lub równoważny) lub REGoN, KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; lub równoważny), VAT (lub

równoważny)/ odpowiednio numery: NlP (lub równoważny) lub REGON, KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; lub równoważny),
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ł

\)"^

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



zwanym dalej,, Partnerem mikroprojektu"
reprezentowanym przez:

JUDr. Ľubomír Golis - Primátor mesta

zwanymi łącznie,,Stronami",

na podstawie $18 Umowy o dofinansowanie nr 13/BES/PL-

SK zwanej dalej ,,umową".

Strony uzgadniają, co następuje:

Sr

5 6 ust.1 i 2 umowy otrzymują następujące brzmienie:

s6
OKR ES REALIZACI I M I KRO PROI E KTU

1. okres realizacji mikroprojektu jest następujqcy:

1) Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej mikroprojektu
to:07.04.2078r.

2) Data ząkończenia reolizacji rzeczowej
mikroprojektu to: 30.04,2079 r.

2. Realizacja mikroprojektu powinno przebĺegać zgodnie z
harmonogramem działoń, określonym w aktualnym
wniosku o dofinonsowanie slonowiqcym załqcznik nr 2
d o ni niejsze go Ane ksu."

9z

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

53

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5ł
Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez
ostatnią ze stron.5

Ss

zAŁĄczNlKl Do ANEKsU

lntegralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:

1. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Euroregion;
2. Aktualny wniosek o dofinansowanie mikroprojektu.

so sídlom: Stred L78, Turzovka 023 54
lČo: oo314331, DlČ: 20205533154
d'alej len,,partner mikroprojektu"
zastúpeným:

JUDr. Ľubomír Golis - Primátor mesta

spolu pomenované ako ,,zmluvné strany",

na základe 518 Zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku č'. t3 l BEs l PL-SK d'a lej len,,zm l uva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom

Sr

5 6 ods. 1 a 2 zmluvy bude znieť:

56

oBDoBlE REAtlzÁclE MlKRoPRoJ EKTU

1. obdobie reąlizócie mikroprojektu je
nosledujúce:

1) Dótum začatio vecnej reolizócie
v mikro proje kte : 07,04. 2078;

2) Dátum ukončenia vecnej reolizócie
v mikroprojekte : j0,04.2079

2' Reolizácio mikroprojektu musĺ prebiehať
v súlade s hormonogramom qktivĺt uvedeným
v aktuálnej žiadosti o poskytnutie finončného
prĺspevku, ktoró tvorí prílohu č. 1 k tomuto
Dodotku."

Sz

ostatné ustanovenia v zmluve sa nemenia.

S3

Dodatok bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, po
jednom pre každú stranu.

5ł
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
poslednou zo zmluvných strán 5.

5s

PRítoHY K DoDATKU;

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú

nasledujúce prílohy:

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu Euroregión ;

2. Aktuálna žiadosť o poskytnuti finančného
príspevku.

VAT(lubrównoważny)/ Príslušnečísla: DlČ(aleboekvivalentný) alebolČo,rns(akjesubjektzapísanýVregistrĺ ateboekvivalentný),DPH
(alebo ekvivalentný).
5 

W przypadku mikrobeneficjenta słowackiego, zgodnie z Ustawą nr łIL/ŻoooZ. z o dostępie do informacji publicznej umowa staje się
prawomocna w dniu następnym po dniu jej opublikowania na stronie internetowe'i właściwych instytucji przy czym decyzdujące jest jej
pierwsze opublikowanie/ V prípade slovenského mikroprijímateľa v súlade so zákonom č.zLL/Żooo Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na na webovom sĺdle povinnej osoby pr|čom

rozhodujúce je jej prvé zvere 4
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W imienlu Euroregionu / V mene Euroregiónu

lm|ę i nazwisko /
Meno a priezvisko:
Stanowisko / Funkcia:

Miejsce, data /
Miesto, dátum

Marcin Filip
Dyrektor biural Riaditeľ kancelárie

DYRE URA

Fillp

CI
aĺłko. ĺĄbuĺł, ft)'lo, łoďĺ

(Podpis i pieczęć/ Podpis a pečiatka)

mene Ži!lnského samosprávneho krajaW imieniu Samorządowego Kraju

cc

lmię i nazwisko / Meno a priezvisko
Sta nowisko/Fu nkcia

lng. Erika Jurinová
Marszałek Samorządowego Kraju Źytińskiego/
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

vMiejsce, data /
Miesto, dátum:...

I

?ILtxlĘl
7

1 3 DEc, 20ĺ8
Podpis a pečiotka)

'ľ}
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W imieniu Partnera Wiodącego (Gmina Kęty)
V mene vedúceho

W imieniu Partnera mikroprojektu nr 1 (Mesto Turzovka)
Qlútlrlt zątetrtneraV mene Mesto Tuč.1

lmię i nazwisko / Meno a priezvisko
Stanowisko / Funkcia

Miejsce, aata I K\
Miesto, dátum: o C'

lmię i nazwisko / Meno a priezvisko

Stanowisko / Funkcia

Miejsce, data / f v,r-a1"!Rt-
Miesto, dátum: 

Ąo Ąz- . 2^ĄR

dr inL

KrzystofJan Klęczar
burmistrz gminy/primátor mesta

BĹrR. rSTRZ

an Kĺęczar

(Podpis i pieczęć/ Podpis a pečiatka)

GMINA KĘ ľY
ĺj2_650 ľ(ĘTY' Rynek 7

Trl I P :j'.it) -) ?,- 0':1. -9 69

SKARB G

JUDr. Ľubomír Golis - Primátor mesta

burmistrz gminy/primátor mesta

(Podpk Podpis a pečiatka)

Ą
J' ł) 2ŕ'"\ę

)
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J

Ť Interreg
ł"jr Polska-Słowacja

ř lnterreg':#
pL-sx Polško-Slovensko

t*Ęffió.>

Intemeg

ď

Wnĺosek o dofinansowanĺe mĺkropľojektu ze śľodków
Europejskĺego Funduszu Rozwoju Regĺonalnego

Progľam Interreg V-A Polska _ Słowacja 20L 4 - 2o2o.

Žĺadosť o poskytnutĺe finančného pľíspevku pľe mĺkľoprojekt z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

Program Inteľreg V-A Pol'sko - Slovensko 2ol4 -2o2o.

lťeľsjo z dnía 26-11'-2018 - Iíczba kontrolna 141'5464oo5

INT/EB/BE S ĺ I lIIlB l 0066

pieczęć / pečiatka

Numer mikroprojektu / Číslo mikroprojektu:

Data i godzĺna wpĘmięcia wniosku do EuroregionuAr'UC / oátum a

hodina pľijatia žĺadosti Euroregĺónom/VUC:

1/s4
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LOOo/o

46,19%

t0Oo/o

53,81%

Udział
partneľa /
Podiel partnera

86 594,46
€

86 594,46
€

46 596,09 €

39 998,37 €

Razem /
Spolu

6 659,55 €

1"0%

1 999,93 €

Wkład własny /
\łastný vklad

4 659,62 €

6 329,63 €

3 999,B3 €

L0%

Śľodki z buđżetu
państwa /
ProstriedĘ zo štátneho
ľozpočtu

2 329,B0 €

Współfinansowanie krajowe / Národné
spoluÍinancovanĺe /štátna pomoc

Gmĺna Kęty

73 605,28 €

B5o/o

33 998,61 €

Bs%

39 606,67 €

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
/ Európsky fond regionálneho
rozvoja

Wartość całkowĺta mikroprojektu / celková hodnota mikroprojektu

Mesto
Turzovka

Razem / spolu

Gmina Kęty

Wydatki kwalifĺkowalne / oprávnené vydavĘ

Partnerzy /
Partneri

okres ľealĺzacji mikroprojektu / obdobĺe ľealizácie lnikroprojektu

04-2018 - 04-201,9

Partner wiodący -

wnioskodawca / Vedúci
partner - Žĺadateľ

wspólny / spoločný

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

i przyrodnicí"go pľr", odwiedzających i mieszkańców

094. ochrona, rozwój i promowanie publicznych aktywów w dziedzĺnie kultury

i dziedzictwa

Dziedzictwo historyczne Kęt ĺ Turzovki / Historické dedičstvo Kęt a Turzovky

ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego ĺ kultrrrowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu / ľlľ
mikroprojektu

Cel szczegółowy /
ŠpecificĘ cieľ

Kod interwencji / Kód
intervencie

Tytuł mikroprojektu /
Názov mĺkroprojektu

oś priorytetowa / Prioritná
os

0

1

PL

SK
Kraj pochodzenia l Krajina pôvoduILiczba pozostałych partnerów (bez PW) / počet

ostatnýclr partnerov (bez VP)

2/s4
Wersja z dnia 26-11'2018 - Iiczba kontrolna 14154640O5

ź
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l
Interreg

Czy wnioskodawca realizując
p ovĺyŻszy nríkroproj ekt może
odzyskać poniesiony koszt podatku
VAT? / Môže žiaclatel'realizáciou
mikľopľojektrr zĺskať naspäť qiclavĘ vynaložená
na DPH?

Nie / Nĺe

Gmina Kęty

Gminy

KľzysztofJan Klęczaľ
Burnristrz Gminy KęĘ

Grażyna Zątek
Skarbnik

Polska

małopolskie

oświęcimski

Kęty 32-650

Rynek 7

0721,81,824

549-22-02-969

Czy wnioskodawca jest płatnĺkĺem
podatku VAT? / Je Žiadateľplatcon DPH?

Tak / łlo

338447600

Paľtneľ wiodący _ wnioskodawca / v"dú.i partneľ _ žiadateľ

podstawowe infornracje / záktadné ilrfonnácie

Nazwa wnioskodawcy / Názor'

źiadatel|a

Kategoria wnioskodawcy / ľyp
Žiadatelh

Reprezentacja prawna
wnioskodawcy / Štatutálny
zástupca Žiadatelä

Kľaj / xľa;ina

Województwo / Kra;

Powiat / okres

Miejscowość kod pocztołty i
obec PSČ

Ulica, numer domu / U]ica, číslo
domu

REGON i IČo

NIP / olČ

Podatek VAT / opľi

Telefon kontaktowy / Kontaktný
te]efón

Adres e-mail / E-nlailová adresa

Strona www / Wwĺv stránka

I

o/o

lo/o

D%

I

I

i-

Ň

,ľ

ď
lv"""jo z dnia 26-11-2018 - liczba kontrolna L415464005 3/34
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Grnĺna Kęty posiada odpowiedlrie zasoby zarówno osobolve jak ĺ finansowe

pozwalające na realizację tego projektu. Wnioskodawca posiada

cloświaclczenie zwĺązaĺle z realĺzacja ľózrroľakĺch proj. w tynr

transgranicznych lv okresie finansowania 2007-2013 realizowano 3 proj.

,, Scena_ nriej scern po1sko_słolvackĺej współpľacy" okľes ľealizacji
1.05.2013r.- 30.11.2013r' Wartość dofinansowania 128 390,60 zł_, Młocly

ekolog w moim regionie" okres realizacjĺ 02.2013r.- 07.2013r. Wartość

dofĺnánsowanĺa 52 7t4,34 zł- , ,,Transgraniczny skate" okres realizacji

01'.O7.2O1'2r.- 30.05.2013r. Wartość dofĺnansowania 1BB 6L2,27 zł. Pľojekty

te cieszyły się dlrzym zainteresowanien ze strony uczestników pozwoliły na

rozszerzenie
współpracy transgľanicznej. Gmĺna otrzymała nagroclę w kategorii

organizac;ä wydařzeń kulttrralnych oraz impľez sp ortowo-rekľeacyjnych za

reäIizac; ę_projektu''Transgraniczny skate'' od Stowarzyszenia''Regĺon
Beskidy;. c*inu Kęty posiädu og.ó'11''e doświaclczenie w ľealizacji projektów

współfinanso,"uny.i''ô środków zewnętrznych oraz ĺch zarząclzaniu.

obbc Kety rná c1oótatočné zclroje, a to osobné aj finančné umoŽfuljúce

realizáciri tolrto projektrr. Žĺaaätel'lná slĺťrsenosti zviazané s rea]izáciott

rôznych plojektóv á tiež cezhľaničnýcłr z nrirrulého filrarrčného obdobia 2007

- 2013 boli realizované 3 projekty 'MrieŽková mĺesto polsko-slovenská

spolupľáca'' implenrelrtaĺnotlo obciobia 1.05.2013r._ 30.11.2013r' Hodnota

n_otacle 128 390,60 zł-, "N,Ilaclý ekológ v mojom regióne'' vylĺonávacieho

obclobie 02.2OI3r '- 07 '2OI3ľ, Hodnota spohtfinancovatlia 52 714,34 zł ,

''Cross-jlorcler korčttje'' Doba realizácie 01'07.2012r'- 30.05.2013r' Hoclnota

gralrtových 1'BB 612,2] zł. Tĺeto pľojekty sa tešíIi vellĺému záujrrru zo stľany

řrčastníkov a pomolrlĺ k rozšírenir-r cezhranĺčnej spolupráce. obec získala

ocenenie v kátegórií organĺzácie kultúrnych akcií a športovo_rekreačných

akcií v realĺzáciiprojekřu ,,Transgraniczny Skate'' ocl Regiónu BesĘdy. obec
Kety má velké skúserrosti s realizácĺou spolufinancovaných projektov

z externých zdrojov a ich nranažnentom'

Dotychczasowe dośwladczenĺe
wnioskodawcy w realizacji
projektów, w t}rm

fĺnansowanych ze środków UE
/ Doterajšie skťtsenosti žĺaclatelä
s realizáciort projektov vrátalle projektov
firralrcovaný'ch z prostriedkov EU

Interreg

)

I

1

r

I
c

t
di

R

N

Pr

T(
tel

Fĺ

A(

St

pľojekty@kety.pI

Urszula Baczyńsiĺa - Slezĺak

338447600

338447660

Adres e-maĺl / E-mailová adresa

Inrię i nazwisko / uencl a pľiezrłsko

Telefon / Telefón

ľax / |aX

osoba đo kontaktu / Kontaktná osoba

338447660

pro;ekty@kety.pl

Paulina Nikiel - Muś

338447600

Fax / r'ax

Adres e-mail / E-nrailová adľesa

osoba do kontaktu / Korrtaktná osoba

Imię i nazwisko / vĺeno a pľiezr'isko

Telefon / Telefón

Wersja z dnÍa 26-71'2o1B 'Iiczba kontrolna 1415464005 4/



C

U Interreg

ĺo

0

7

Czy partner 1 realizując powyższy
mikroprojekt moze odzyskać
poniesiony koszt podatku VAT? / t'ĺoze
partner 1 realizácioir nrikroprojektu získať
naspäť ýdavĘ vyna1ožené na DPH?

Nie / Nĺe

Mesto Turzovka

Gminy

JUDr. Ľubonrír Golis
prĺlliátor mesta

Słowacja

Zyliliski Kraj Samorządo\ĄY

Czadca

Turzovka 023 54

Stľed 178

00314331

20205s331 5

Czy partner 1 jest płatnikiem
podatku VAT? / Je l)aľtneľ 1 platcon DPH?

Nie / Nie

00421, 4142 093 L4

00421.41,42 0931,6

msu@turzovka.sk

www.turzovka.sk

Partner mikroprojektu 1" / Partneľ mikr'oprojektu 1_

podstawowe infoľmacje / záklaané infonrrácie

Nazwa partnera 1 / Ná'o.'
pańnera 1

Kategorĺa partnera 1 / Kategória
parinera 1

Reprezentacja prawna
Paľtnera 1 / Štatutárny zástupca
paľhiera 1

REGON / IČo

NIP / oIČ

Podatek VAT / opH

Telefon kontaktowy / Kontaktný
telefón

Fax / ľax

Adres e-mail / E_mailová arlresa

Strona www / Wrwv strállka

Kľaj / xra.1ina

Województwo / KIaj

Powiat / okľes
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Mesto Tuľzovka má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov z fondov EÚ na
národnej aj medzinárodnej úrovni. Spolu s pol'sĘmi partnersĘmĺ obcami
Kety a Porabka realizovalo v predchádzajúcom období niekolko projektov.
Mesto implementovalo mnoho projektoch z programu Interreg SK-CZ alebo
PCs PL -SK. Napríklad projekt,,Kultúra putuje cez hranice" z Programu
cezhraničnej spolupráce PL - SK, Fond mikroprojektov, - rok201'3,24
986,69 Euľ, alebo projekt,,Přeshraniční spolupráce v regionu Fqýdlantsko
- Horní Kysuce" spolufĺnancovaného z fondov EU prostredníctvom
,,operačného programu Slovenská repubtika - Česká republĺka 2007 - 201'3"
(bez rozpočtu), ,,Za krásami slovensko českého pohraničia regiónu BesĘd",
rok 2015, 5 944,19 Eur, Spoločne v Euroregĺóne BesĘdy", - rok 201'1',1'3
859,00 Eur.
Turzovka a Kety získali podporu na realizáciu spoločného projektu v rámci
pľvej vyzvy mĺkroprojektov tohto programu ,,sakrálny chodník Kety -

Turzovka.
Miasto Turzovka posĺada bogate doświadczenĺe w realizacji projektów
z funduszy UE na szczeblu krajowym i międzynarodowym. WspóInĺe
z polskimi partenrami gmĺna Kęty i Porąbka realizowane \'1/ poprzednĺm
okresie kilku pľojektach'
Miasto realizu.;e wĺele pľojektów z programu Interreg SK-CZ lub Interreg PL
-SK. Na przykład, w ramach projekiu ''Kultura podróżuje poza granice''
Programu współpracy transgranicznej Pl - SK, Fonđ mĺkroprojektow rok
20L3,24 9B6,69 Euľ, lub pľojektu ''Współpraca transgraniczna w Frydlansko
- Górne Kysuce'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu operacyjnego Słowacja - Czechy 2007 - 2013" (bez
budżetu), "Za pięknynr w Słowacko- czeskim regionie granĺcznym Beskidu ",

rok 2015, 5 944,1.9 Eur, " Razem w Euroregionie Beskidy ", - rok 201'L, 13
859,00 Eur.
Turzovka i Kęty otrzymały poparcie dla realĺzacji wspólnego projektu
w ramach pierwszego naboru mikroprojektów w ramach tego progľamu
,,Sz]ak sakralny Kęty -Turzovka".

Dotychczasowe doświadczenie
partnera 1 mikroprojektu
w realizacji projektów, w tym
finansowanych ze środków UE
/ Doterajšie skúsenosti partnera 1 s

mikroprojektu rea|izáciou projektov
wátane projektov financovaných
z prostrĺedkov EU

osoba do kontaktu / Kontaktná osoba

Ing. Marián Masnica

00421 905 444 372

00421.41.42 093 L6

prednosta@turzovka. sk

Imię i nazwisko / Meno a pńezvisko

Telefon / leiefón

Fax / r'ax

Adres e-mail / E_nrai]ová adresa
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Tak / Áno

Tak / łro

Tak / mo

Tak / Áno

Jakość partnerstwa tľalrsgranicznego / kvalĺta cezhľanĺčného partnerstva

ĺ,Vspólne przygotowanĺe nrikroprojektu / Spoločná prípľava nrikľoprojektu

Wspólna realizacja mikroprojektu / Spoločná realizácia mikroprojektu

Partnerzy będą czylrnĺe uczestniczyć w realizacji celów projektu. Materiały promocyjne wydane zostaną
w trzech językach - po polsku,angĺelsku, słowacku' Partneizy będą się kontäktowai ' spiawach związanych
z projektem. Wnioskodawca i partner zobowiązuje się do:
1. Wniesienia swojego wkładu finansowego ĺ zabezpĺeczenia śľodków finansowych na realizację projektu,
2' Koordynowania realizacji całego projektu,
3. Prawidłowej i rzetelnej ľealizacji zaplanowallyclr działań,
4. Wdrozenĺa projekLu wśród społeczności lokaInej jego reklanry i prolnocjĺ,
5. Zapewnĺenia uczestników projektu.
Partneri sa budú aktívne podieläť na plnení cielbv projekttr. Propagačné materiály budú vydané v troch
jazykoch - polštine, angličtine, slovenčine. Partneri sa budú konlaktovať v záležitóstiach vzťalru3úcich sa
k projektu. Žiadateľ a partner sa zaväzuje, že:
1. Poskvtrrú svoj finančný príspevok a zabezpečia finančné pľostriedĘ na projekt,
2. Zabezpećia koordináciu ceié]ro projektu,
3. Zabezpečia správnu a spol'ahlivú ľealizáciu plánovanýclr aktivít,
4. Realizáciu pľojektu medzi miestnynri konunitami ceż reklanu a propagáciu,
5. Zabezpečĺa účastníkov projektu.

Wspólny personel mikroprojektu / Spoločlý perconál nrikroprojektu

Partnerzy na bieżąco llędą kontaktować się w sprawach związanyclr z projektem. Każcly z partnerów wyznaczy
swojego koordynatoľa projektu oraz osoby do rozliczeń fĺnansorłych ,ży ierprzygotowująäych postępowania
zamówień publicznych. Partnerzy posiadają persolrel który aysponuje odpowieanĺm przýgotowánĺem
doświadczeniem i wykształcenienr niezbędnynr'do realizacjĺ p.ó;ełtó* uń1nycn, w sźczó{ólnoścĺ
transgranicznych, osoby te znają specyfikę realiz.acji pro.;e"t<t'ow wspóInycńnä pograniczu polsko-słowackim.
Projektjest realízowany wspólnie dzĺęki personelowi, złozorrenru z repŕezentantďw tazaego z partner ów oraz
zapewnione jest wspóIne finansowanie.
PartnerÍ sa budú priebežne informovať o pľiebehu projektu. Každý partner určí svojho koordinátora projektu
a osobu pre finančné riadenĺe a tieŽ pre prípravu verejného obstaiávania. Partnerĺ maiťr personái, kńýmá
zodpovedajúce skúsenosti s pľípravou a vzdelan_ie potŕebné pre ľealizácir'r projektov EiJ, na;mä córľ,.unĺčn'ĺcľ',
títo.ludia poznajĺr špecifiká realĺzácia spoločných pro;ełtov iá pál.i.o-rtou"nskonr pohraničí. Projektje
ľealizovaný spoločne zalrrestlrancami, zložený zo zástupcov kaz'aéno z partnerov ale zabezpečeńé späločné
ťinancovanie.

Wspólne finansowanie mikropľojektu / Spoločné financovanie nikroprojektu.
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obaj Partnerzy wnoszą Wymagany finansowy wlĺład włastry, pocliocĺzący ze środków własnych gnriny,
gwarantowany icIi pu):lĺcznynr statusem. W każclyn clziałanlu WeZmą uĺlzlał polscy 1 słowaccy rrczestnic1z, a 41u
zachowania przejrzystości lozliczeli rtsta]ono, ze clziałania realizolvane po stronie słowackiej współfinansu3e
Partner słowacki, zaś po stronĺe poiskiej - Partner po1ski. Ze względu na clwr-r3ęzyczność planowanyc1r clo
reaiizacji działań promocyjnych, będą one finansowane wspólnie plzez obu Paľtneľów.
obaja partneri poskytnír poŽaĺlovaný vlastný finančný pľíspevok, pocháclzajťrci z vlastných zclro;ov, so
zaručenínr jeho verejnél-ro statusu. Na každej aktĺvite sa zúčastnia Poliaci a Slováci a pre zachovanĺe
prehlädnosti bo]o dohodntrté, že čĺnrrosti rea]izovalré na slovenskej strane spolufinancqe slovensĘ partner
a pol'skej strane - polský partner. Kvôli dvo3azyčnostĺ plánu;e vypracovať pľopagačné materĺály - budú
fĺnancované spoIočne oboma partnernri.

OPIS MIKROPROJEKTU / poprs NrrKRopRoJEKru

Uzasadnienie mikroprojektu / oĺlôvodnenie milo.oprojektu

Gnrina Kęty oraz miasto Turzovka od kilkunastu lat pro\.Vaclzą SWoją Współpracę tľansgraniczną na
wielu płaszczyznach' Glrrĺny wspóhrie realizowały projekt ,,Scena miejscenr polsko-słowackíej
Współpracy", W IV2017 roku rozpocznie się realizacja proj. ,,Szlak Sakralny Kęty - Turzovka"
w ramach progľamu Interreg PL-SK 2014-2020, w ramach, którego powstanie nov\ry produkt
trrrystyczny- SZlak sakralny. Przez lata stałe kontakty ĺ wymiany prowadzą ZaróWno samorządowcy,
Sportowcy, strażacy. Projekt jest oclpowiedzią na potrzebę ugruntowania i posZerzenia \MspółpraCy
pomiędzy Kętami i Turzovką, a także stworzenia nowej foľmuły nawiązalrĺa wspólnych relacji
pomiędzy paľtneramI Z organlzacji kulttrralnych i społecznych' Widoczny jest znaczny popyt na
nowe, atrakcyjne pomysły z wykorzystaniem potencjału mieszkańców, ich aktywizację
ĺ pobudzenie do poznawanĺa dzĺedzĺctwa kulturowego. Brak jest nowych rozwiązan na atľakcyjne
prezentowanie społeczności lokalnej dziedzictwa SWojej nrĺejscowości, a]e i ku}turowej spuścizny
partnera. Instytucje (Muzeum ĺm' Aleksandra Kłosĺliskĺego w Kętaclr oraz Muzeum im. Karola
Točíka w Turzovce) zaznaczają, że w obu gminaclr zattważa się problenry, polega3ąCe na
posĺadaniu na swoĺnr terenie miejsc hĺstorycznyclr, }<tóre nrlnro swojej wielkĺej wagi nĺe są w pełni
Znane ilczęszczane przez turystów' Dlatego tez projekt bęclzie pronrował dziedzictwo kulturowe
obszaru pogranicza. Wzbogacając ofeľtę turystyczlrą, a obĺe instytucje nawiązą współprace
i otrzymają tez dodatkowe Wyposazenia dla placówek muzealnych aby móc realizować cele
projektu.
obec Kety a mesto Turzovka nĺeko]i<o rokov implementtr3ťr cezhraničnťr spoltrprácu na mnohých
úrovniach. obce spoločne realizovali projekt ''Scéna nriestom pol'sko-slovenskej spolupráce'''
41201'7 začne realizácĺa projektu: ' Sakrálny choclrrík Kety - Tuľzovka'' V progranre INTERREG PL-
SK 2014-2020, v ránci ktorého bude r,1ĺbudovaný norý produkt cestovného ruchu - sakrálny
chodník. Zatie roky, pravidelné kontakty a výnreny uskutočrirr3e aj miestna Samospľáva, športovci,
lrasiči. Tento projekt je reakciou na potrebu posilniť a rozšíríť spolrrpráctr meclzi Kętami
a Turzovkov, ako aj vytvorenie nového Vzorca pre stanovenie spolupráce medzi partnermi
z organizácií socĺálnych a kultúrnych. Evidentnýje značný dopyt po novych vzľušujúcich nápadoch
s vytrŽitím potenciálu obyvate1bv, ĺch aktivácia a stimttlácia k objavovaniu kultúrneho dedičstva' Je
nedostatok nových riešení pre atraktíVnu preZentácitr komunitného dedičstva svojho mesta, ale aj
kultúrneho dedičstva partneľa. Inštitúcie (Museum Alexander Kłosiński v Ketach, Múzeum Karola
Točíka v Turzovke) ukaztr3ú, že v oboch obcĺach poznajír problémy postihujťrce historické pamiatĘ
v ich okolí, ktoré aj naprĺek svojej velkej dôležitosti nie sú ťrplne znátne a navštevované turistami.
Z tolrto dôvodu bude projekt podporovať kultúrne cledičstvo pohraničia. obohatia turistickú
ponuku a obe ĺnštitúcie nadviažtr spoluprácu, atiež' získajír dälšie zarĺadenia do múzeí, aby bolo
moŽné dosĺahnuť ciele projekttr.
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Celami szczegółowymi są:
. rozwój turystyki miast-partnerów jako ważnego czynnika wzrostu gospodarki na terenĺe
pogľanĺcza polsko-słowackiego poprzez promocję wspóInego dziedzictwa kulturowego partnerów;
. nawiązanie trwałej współpracy transgranicznej, wzajemne przybliżanie kultury, tradycji,
kulinariów, obyczajów; rvymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych znajomości wśród
paľtnerów;

' zwĺększenie szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej mĺast partnerskĺch'
Wszystkie zaplanowane działania będą organizowane Z nieodzownym udziałem obu partnerów
i wpłyną na ich pełny, aktywriy udział w projekcie. Ważne będzie równiez wsparcie ĺ współpraca
placówek muzealnych w zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie a takze wymiana
doświadczeń w Ęm zakresie.

Konkrétne ciele sú:
' rozvoj cestovného ruchu partnersĘch miest ako dôležitého faktora hospodárskeho rastu
v pol'sko-slovenskom pohraničí prostľedníctvom propagácie spoločného kultúrneho dedičstva
Pôľtnerov;
IVe""jo z dnia 26-11-2018 - Iiczba kontrolna 1415464005
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6el ogólny mikropľojektu oraz sposób w jakĺ przycryĺia się do realizacji celu

5xcze!őłowego programu / Hlavlri' cieľ mikroprojektu a spôsob, akjmr pľispieva k realizácii špecifického cielä

progranru

Cele szczegółowe mĺkropľojektu (max.3) oľaz sposób, w jakĺ prryczyniają się do realizacji
celu ogólnego mĺkroprojektu / Špecifickó ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akjłn pľispejú k ľealizácii hlarmého

cĺelä mikroprojektu

Projekt to inicjatywa władz samorządowych, mających na celu stworzenie wielowymiarowego

projektu, w którym wiele podmiotów działających po obu stronach granicy mogłoby uczestnĺczyć

iwspólnie czerpać równomĺerne korzyści ze współpracy, która przyniesie realne, wymierne efekty,

m.in.:
. wzmocni i utrwali współpľacę pomiędzy instytucjami muzealnymi z Kęt i Turzovki (Muzeum im.

Aleksandra Kłosińskiego oraz Muzeum im. Karola Točíka),
o pľZlCZlnI się do wzajemnego poznania historii, tradycji i kultur dwóch przygranicznych

narodów,
. zniesienia barĺer w kontaktach społeczności poprzez przybliżenie wzajemnych podobieństw,

które uwypukli poznanie dziedzictwa kulturowego polsko-słowackich sąsiadów.

Głównym celem pľojektu jest ĺntensyfikacja współpracy społeczności lokalnej pogranicza polsko-

słowackiego, dążąca do likwidacji bariery transgranicznej oraz do rozwoju współpracy partnerów
projektu na bazie prac nad zachowaniem i promocją dziedzictwa historycznego oraz kulturowego
obszaru pogranicza.
Projekt vznikol z iniciatívy miestnych oľgánov, ktoých cielbm je vytvorenie multĹdimenzionálneho
projektu, v ktorom mnohí aktéri na oboch stranách hranice sa môžu spoločne zúčastnĺť a taźI'Ĺ

z vyhod spolupráce, ktoré prinesú skutočné, meratelhé r,1Ísledky, napr.:
. posilniť a upevniť spoluprácu medzi ĺnštitúciami n'lúzeí Ket a TurzovĘ (Múzeum Alexander
Kłosiński, Múzeum Karo]a Točíka),
. prispieť k vzájomnému poznaniu histórie, tradícĺí a ktrltúr oboch prihraničných krajín,
. odstrániť pľekážĘ pre vzťahy s komunitou prostredníctvom uŽších vzájomných podobností, čo

vyplyva z poznania kultúrneho dedičstva pol'sko-slovenských susedov.
Hlavným cĺelbm projektu je zintenzívniť spoluprácu medzi miestnymi komunitami na pol'sko-

slovenskom pomedzí, ktorého cielbm je odstrániť prekážky pre cezhraničnú spoluprácu partnerov
na základe práce na ochrane a propagácii historického a kultúrneho đedičstva v prihranĺčnej
oblasti.
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. nadviazanie trvalej cezhľaničnej spolupráce, vzájomné približovanie kultúry, tradícií,

kulinárstve , zwkov; wmeny skúsenosti a nadviazanĺe norých prĺatel'stiev medzi partnermi;

. zlýšenie široko ponímanej turistickej atľaktívnosti partnerských miest'

všeĺľy plánované aktivĺty budú organizované v spolupráci s ner,1ĺhnutnou účasťou oboch partnerov

a ich vplyvom na plnú, aĹtívnu účasť v projekte. TieŽ bude dôležitá podporu a spolupráca múzeí

v zachovaní a šírení poveclomia o dedĺčstve, ako aj výmenu skúseností v tejto oblasti'

o

)

Grupy docelowe i wpływ mĺkroprojektu na grupy docelowe / ciulol'é skrrpiny a Wlyv nrikroprojektrr lra

cielbvé skupiny

- osoby odwĺedzające obszar wsparcia, w tym iuryści i inne osoby korzystające z oferty

kulturalno-rekre acyj nej ob szaľu obj ęte go Pľo gľame m

Projekt będzie skierowany do szerokiego grona odbiorców. Ze względu na różnorodność

przäwidzianych działań giupami docelowymĺ są m.ĺn. mieszkańcy przygrarrĺcznych terenów, dzięki

uczestniczeniu w imprezach towarzyszących projektowi oraz kampanii pľomocyjne poznają

podobieństwa i różnice występująCe w tradycjach, obrzędach, kuchni, kulturze obszaru polsko-

słowackiego pogranicza' Turyści krajowi i zagranicznĺ oclwiedzający region, podmĺoty gospodarcze

i przedsiębiorcy z sektora usług turystycznych, ale takze osoby nĺezorientowane na turystykę,

które skorzystają z oferty.

Projekt bude zameraný na širokú verejnosť. S ohlädom na rôznorodosť činností cielbvymi

skupĺnamĺ sú: obyvateiia pohľaničných oblastiach, vdäka účastĺ na akciách ako aj na sprievodných

propagačných kampanĺach poznajĺr podobnosti a rozdiely v tradícĺách, ritrtáIoch, krrchynĺ, kultírre

nu poľrLo-'lovenskäm pohránĺčí. Tuzemskí a zahraniční turisti navštevujĺrci región, hospodárske

u pädnĺkutelské subjeLty, o6lu'ti cestovnélro ruclru, ale aj tie, ktoré lrie sú priamo dotknuté

cestovným ruchom, ktoré budĺr mať prospech z ponuky'

20rB-04 - 2019-04

Gmina Kęty

Gmina Kęty - Paľtneľ finansqący
Mesto Turzovka

Pronrocja dziedzictwa historycznego Kęt / Predstavenie hĺstoľĺckého

dedičstva Ket

Termin reaiizacji / Terruín ľealizácie

Miejsce realizacji / Miesto realizácie

Nazwa zadania / Názov úlohy

Partnerzy mikroProjektu
zaangażowani w realizację zadanĺa /
Paľtnel'i nĺkl'opr'ojektrr zapojení do ľealizácle
ĺrloh1'

Zadania mikroprojektu / Úlohy mikroprojektu

I
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Wszystkie zaplanowane działania będą organizowane z nieodzownym
udziałem obu partnerów i wpłyną na ich pełny, aktywny udzĺał
w projekcĺe. Projekt będzie ľealizowany w teľminie od IV 201B - IV
2019. W ramach zadania realizowane będą:
- organizacja wystawy czasowej w Muzeum w Kętach- hĺstorĺa
powstania miast Kęt ĺ Turzovki ich dziedzictwa materialnego
ĺ niematerialnego,
- wyznaczenie i oznakowanie miejsc o znaczeniu kulturowym
i historycznym-stwoľzenie trasy do zwĺedzania, wydanie biuletynu
turystycznego z mapką trasy do zwiedzania oraz stworzenie aplikacji
wirtualnej trasy do zwĺedzania
- wydanie a]bumu o powstaniu miast Kęt i Turzovki ich dziedzictwie
kulturowym, współpracy transgranicznej.
- przygotowanĺe wystawy plenerowej na Rynku w Kętach i potem
w Turzovce na temat dziedzĺctwa historycznego Kęt ĺ Turzovki, (zakup
tablic ekspozycyjnych (B szt),
VšetĘ plánované aktĺvĺty budú organizované s nevyhnutnou účasti
oboch partnerov s dôležitým faktorom na p1nú, aktívnu účasť
v projekte' Projekt bude realizovaný v období od apľíla 20iB do apríla
2019. V rámcĺ tejto ťrlohy brtde realizované:
- oľganizovanie výstavy v Múzeu v Kętach- histórie vzniku miest Kety
a Turzovka a ich hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,
- vytýčenie a označenie mĺest kultúrnych a hĺstorických- vytvorenie
trasy, vydanie turistického buletinu S mapou trasy a vytvorenie
aplĺkácie virtuálnej trasy,
- vydanie album o vzniku miest Kety a Turzovka, ich kultírrnom
dedičstva, cezhraničnej spolupráci,
- príprava vonkąšie expozície na námestí v Ketach a potom v Turzovke
na tému historické dedĺčstvo Ket a Turzovky (nákup r1ístavných
panelov (B ks).

Opis zadania ze wskazaniem
nĺezbędnych parametrów
jakościowych i ilościowych (w ťym

oromocja zadania) / Popis úlohy s

uvedenĺm nevyhnutných kvalitatívlrych a

kvantitatívnych paľauletrov (vrátane pľopagácie

úloĘ)

a
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1 164,00 €

544,00 €

4 710,00 €

Ko

u

3 440,00 €

ogółem
Celkom

17,00 €

1 164'00 €

4 710,00 €

430,00 €

Waľtość
jednostki
Jednotková

hoĺlnota

1,00 komplet

32,00 szt

1,00 lĺolriplet

Liczba ĺ
Jednostka

Počet{edlrotka

8,00 szt

Przygotowanie, tablĺc na wystawę
(drulĺ)na rynkrr , wynriary, 100cnix150
cm, kolor, / príprava tabúľ na rýsiavu,
velkosť trlru, 100cmx150 cnr, farba,

Tłumaczenĺe tekstów do a]bltmu, na

tablice wystawor've i na budynkacir,
mapCe, tłumaczenie 15 stron / preklad
textov do a]butnu, na r.rystavné tabule,
na tabule na brrdoly, mapky' preklaĺl
15 strán

Zakup wyposazenĺowy dla Muzeunr
(załącznik) Gablota nr 1_ 2szt.
- i995€/szt', gablota nr 2- 720€,
Zakup wyposażeniowy clla mtlzetlm

'jest uzasadniony z uwa-qĺ na realizacje
zaclali przewÍtlzianych w projekcĺe'
Zakupione gabloty będą
wykorzystywane poclczas konferencj i,

\ĄYstaw ĺ pl'ezentacjĺ. Wydatek
ponlesiony na zakup śroclka trwałego
będzie wykorzystywany na potrzeby
realizacji mĺkroprojektu' / NákLrp
vybavenĺa do nrťrzeá (príloha), skrĺnka
nr 1- 2szt. - 1995 €ĺszt,, skrĺnka nr 2 -
720€, ; Nákup wyposazeniowy pľe
mťtzeum je odôvodnená vzh]hdonr
k realizcje ú]oh uvedených v ránici
projektu. Buclťr pouŽité zakťrpené
vitríny počas konferencií, výstav
a prezentácií. Náklacly na obstaranie
aktív.r budú poLrŽĺté k ľealizácii nrikro.

Nazwa i opis wydatku
Názov a popis v1'davku

Zakup tablic ekspozycyj nych,
Wymiary tablic -100cm x150cm, -

profilĺ alumĺniowych anodowanych
- 2x profĺl boczny 2m wysokości
- 2 x poprzeczka 100 cn-i
_2 x betonowy element obciązeniowy
(przystosowany do wszystlĺĺch 3 stref
wĺatrowych występujących w naszym
kraju) - wysoki cięzar obciązenia,
system clo nrozliwości lvynriany 1llansz
ekspozycyjnych
/ Nákup vystavných panelov, Rozmery
tabulky -1 00cnr x1 50ciĺ, eloxor,aný
hliník -Profil
- 2x bočný profil 2nr
- 2 x priečnika 100 cm
-2 x betónu predpínacej pľostriecllĺy
(vhodné pre všetĘ tri zóny
veternej ryskytujúce sa v našej
krajĺne) - vysokonr zaťaŽelrí váIry,
systérrr pre moŽnosť výnreny
výstavných tabťr1'

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a r4idavĘ na
exterlié sluŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a v5ÍdavĘ na
externé s]užb

Wydatki na wyposażenie
/ Výdavky na i,ybavenĺe

Kategoria wydatków
Kategória výdavkov

Wydatki na wyposażenie
/ Výdavky na vyhavenie

Interľeg
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4,00 €

820,00 €

i0 000,00
€

560,00 €

2 000,00 €

680,00 €

5 020,00 €

820,00 €

20,00 €

560,00 €

1,00 €

680,00 €

251,00 €

1,00 komplet

500,00 szt

1,00 komplet

2 000,00 szt

1,00 komplet

20,00 szt

Przygotowaníe gľaficzne albumu,
tablic wy51ąwowyclr, tab]ic na
budynki, plakatów, zaproszeń, mapki/
Grafická príprava a]bunru, tabulĘ na
výstavu i4ystava, dosky pre stavby,
piagáty, pozvánky, mapky

Skład i druk albunru, format -

24,5x30,5cni, twarda okładka, papieľ
kredowy, l Zlož'enie a tlač a]bumu,
Fornát - 24,5x30,5cm, pevná väzba,
hrrrbý papier,

Przygotowanie wystawy czasowej
w Muzeunr (druk tablic, zaproszeń,
plakatów) druk tablic1 00cmx 7Ocnr-
30 szt,, piakaty- A3- 50 szt,
zaproszenia - forurat 99x2 10mm,
krecla, kolor, składane, 15Oszt'
/ pľíprava vystavy v lrrúzeu (tlač tabúll
pozvánok, plagátov), tlač
tablicl00cmx 70cm-,, 30 kusov 50
kusov piakaty_ A3 pozvanie - formát
99x2 1 Onrtl, krieda, faľba, zlož'enie,
1 50szt.

Skład ĺ druk biuletynu turystycznego
z mapką, Fornrat: A5, 36 stron,
obustľonnĺe por'vlekarry biały kaľton
150 g/m2, okładka 250gln'Q,bez
uszlaclretnĺania, obustrorrny, koloľowy
CMYK, / Sadzba a tlač newsletter
turlsta S mapou, Formát: A5, 36 strán,
dvojitý povlakom biela kartón 150 g /
nr2, kryt 250 g l nl2,bez spracovanĺa,
obojstranné CMYK

Przygotowanie wirtua]nej mapki tľasy
do zwiedzania, Przygotowanĺe zdjęć
panoľanricznych. Prezentacja w pełni
interaktywna. Prezentacj a
wzbogacona o grafiki, filmiki, mapki,
]inkĺ do zewnętrznych stron www, itd.
/ prípľava viľtrrálnej prehliadkovej
trasy, Prípľava palroramatických
snínrok. Prezerrtácia p1ne ĺnteraktívne,
Prezentácia obohatený o grafiku,
videá, niapy, odkazy na exteľné
webové stránĘ, atď

Zakup tablic w celu oznaczenia
budynków i nliejsc o znaczeniu
lristorycznynr, tab]ice zewnętrzne,
wynrĺar 60x40/ Nákup tabúľ na
označenie budov a lrriest historĺcké]ro
význanru, vonkajšie dosky,velkosť
60x40 cm /

Koszty ekspertów
Zewnętrznych i koszty
usług zewnętľznyc1r
/ Výdavky na externýclr
expertov a qidavĘ na
externé sluŽb

Koszty ekspertów
zew\ęIrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na exteľnýclr
expertov a r4ídavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na exteľných
expertov a r4ídavĘ na
externé služb

Koszty ekspeľtów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętľznyclr
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Kosziy ekspertów
Zewnętrznych i koszty
usług zewnętrzlrych
/ Výdavky na externýclr
expertov a r.1ídavĘ lla
externé služb

Koszty ekspeľtów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrzlrych
/ VýdavĘ na externých
expertov a vydavĘ na
externé sluŽb
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317,00 e

B00,00 €

uve

Opis

J
pro

317,00 €

B00,00 €

1,00 komplet

1,00 koniplet

Wynajem autobusu na wyjazd na
Słowację na promocje przewodnika
, przejazd do Turzovki, ok 200km.
/prenájom alttobusu na vyjazd na
Slovensko na preclstavenie bedekra,
jazcly na Turzovka, asi 20Okm

Przygotowanie merytoryczne: albumu,
trasy do zwiedzania, \ĄT/staw czasowej
i plenerowej, umowa ziecenie,
przygotowanie historyczrre, zclj ęcia,
opisy,teksty informacyjne,/ Príprava :

albunr, chodníky pamĺatok, výstava
v múzeu a výstava vonku, napísal
rozkaz k príprave historickej fotky,
popisy, informatívnyclr textov,

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavky na
externé služb

30 055,00 €

0,00 €

raport z pľzebiegu imprez,
dokumentacj a fotograficzna/ správu
o priebehu uda]ostí, fotodokumentácia

Źróďło ĺnformacjĺ o osiągnięciu
wskaŹnĺka

Zclroj infornláciĺ o closiahllutĺ ukazovatel'a

_ protokoły odbioru, dokumentacja
fotografĺczlra, preberacie prot'okoly,
fotodokrrmentácia,

Źróďło informacji o osiągnĺęciu
wskaŹnika

Zclroj inforlllácií o ĺlosiahlrutĺ ukazovatela

2,00 szt

Wartość planowana dla zadania
HoĺInota naplánor'aná pre ťrlohrr

500,00 szt

Wartość planołvalra dla zadanĺa
Hodnota naplánol aná pre ĺrlohrr

Wartość całkowita zadania / Celková hoĺlnota (rlohy

Wydatki ponĺesione poza obszarem wsparcia / výĺlavky r,1.naloŽené ninro o1lľávnetlého ťrzellria

Wskaźniki produktrr programu / Programové ukazovatele 11stupu

WskaŹnik
Ukazovatel'

1.5 Liczba ,,miękkich" clzĺałań
transgranicznych promuj ących
clziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranĺcza
- Będzie to wystawa CZaSo\,Va

w muzeum, wystawa na rynku

Wskaźnĺki własne / Individuálne ukazovatele

WskaŹnik
Ukazovatel'

Nakład publikacji
)

Promocj a dziedzictwa historycznego Turzovki/Predstavenie
hĺstorickélro dedičstva TurzovĘ

Mesto Turzovka - Partner finansu3ący
Gmina Kęty

2018-04 - 20Ig-04

Mesto Turzovka a okolie

Nazwa zadanĺa / Názov úlohy

Partnerzy mikroprojektu
zaangażowanĺ w realizację zadania /
Parttreri mikropľojektu zapojení clo realizácie
úlohy

Ternrĺn realizacji / Ternrín ľealizácie

Miejsce realizacji / Miesto ľealizácie

Wersja z dnia 26-11-2o1B - IÍczba kontrollla 1415464005 u/s4
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Aktĺvita sa skladá z niekolkých samostatných ce]kov, ktoré všetky
prispievajťr k zlepšenĺu propagácie krrltúľneho dedičstva v meste
Tuľzovka pre obyvatelbv a ]r]avne návštevníkov regiónu zo Slovenska,
Po]ska a ostatných štátov' - označelrie historicky dôležitých
a pamätnýclr nriest v rámci katastľa nresta Turzovka (hora a prameň
Žĺvčákova, ]ristorické kaplnĘ, hĺstorická synagóga, sochy, qiznamné
ľodnéJašíka a pod.) označenie bude informačnýlrri tro;azyčnými
tabulkami (slovensky, po1'sĘ a anglicĘ). Vytvorenie turistického
vĺrtuálneho chodníka po týclrto významnýclr miestach, ktoý bude
Spropagovaný v rámci propagačného turistického bu]]etina. Vyclanĺe
bu]ietina - turistického sprievodcu v pol'skom a slovenskom jazyku'
Nadväzovalo by to na predošlé aktivity. V sprievodcovi budú pamätné
a hĺstoricky dôIežité miesta so stručnýnri popismi, obsahovalby aj
mapy, dälej by obsahovai strtrčné pojeclnanie o kroji a napokon by boli
pripojené recepty tľadičnýchjedál z oboch strán. Všetko z Turzovka
a zároveň z Kęt. Vydanĺe a prezentácia sa uskutoční v Turzovke za
prítonrnosti hostí a folklórnych súboľov z Kęt. Bulletin bude r,yužívaný
pre infornračné kance]árie Ket a Turzovky, pre turistov a na
pľopagácirr. Tenratická panelová rýstava na nánrestí v Tuľzovke
a následná recipročná výnrena týchto ýstav nredzi mestami Turzovka
a Kety' Turzovská výstava by išla do Kęt a naopak. B panelov. - Výstava
venovaná tradičným renreslám a kroju v turzovskom Múzeu Karola
Točíka, ktorá by bola prenesená do Kęt. - Inštalácie výstavy zMuzea
v Ketach v N,Iúzeu v Turzovke,
Na działanie składać się będzĺe kilka odrębnych jednostek, z których
wszystkie przyczyniają się do poprawy promocji đziedzictwa
kulturowego w Turzovka dla mieszkaliców i odwiedzających region
głównie ze Słowacji, Polski i inrrych krajów. _ Identyfikacja
ĺ historycznĺe waznych nriejsca w katastľze (rejestrze) nriasta Turzovka
(góra i zróciło Živčákova, zabytkowe kapliczki, hĺstoryczny Synagoga,
rzeźby, miejsca z\acząCe rodzinne Jašíka etc.) zaznaczyć tabele
z informacjami w trzec]r językach (słowackin, polskim i angielskim)'
Twoľzenie wĺrtualnego szlak turyst' po tych waznych punktaclr, które
zostaną opub}ikowane W prolllocyjnych turystycznym przewodlriku.
Wynĺka to z wcześniejszych działań. Bbuiletyn w języku słowackinr
ĺ poiskim będzie z miejscanrĺ panriątkowymi i hĺstorycznie ważnymĺ
z iclr krótkinri opisami zawartymi też na przygotowanej nrapie,
dołączony zostanie też krótki opis stroju, a następnĺe kilka receptur
tradycyjnyclr potraw' Wszystkie z Turzovki z razen7 z Kęt' Wydanie
i prezentacja odbęclzie się w Tttrzovka w obecności gości z udziałenr
grupy folklorystycznej w Kęt. Biuletyn będzĺe używany dla biuľ
informacyjnych Kęt i Turzovky, dla turystów i dla promocjĺ. - Wystawa
na tablicach ekspozycyjnych na placu Turzovka i późniejszej wymiany
wzajemnej lłystaw nriędzy nriastami Turzovką i Kętami. Turzovská
wystawa pojedzie do Kęt i odwrotnie. B paneli' - Wystawa poświęcona
tr

Opis zadania ze wskazaniem
niezbędnych parametrów
jakościowych i ilościowych (w tyni
promocja zadania) / Popis ťrlohy s
uvedeníln nevylrnutnýclr kvalrtatívnych a
kvarrtitatívnyclr paľauletrov (vrátalie pľopagácĺe
úlohy)

0€

0€
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ogółem
Celkom

1 i 00,00 €

2 B00,00 €

900,00 €

1 200,00 €

9 000,00 €

1 200,00 €

600,00 €

440,00 €

Wartość
jedlrostkĺ
Jednotková

hodnota

55,00 €

2 800,00 €

1B,00 €

1 200,00 €

3,00 €

B,00 €

300,00 €

2,20 €

Liczlla ĺ
Jednostka

PočetIedltotka

20,00 szt

1,00 os

50,00 szt

1,00 komplet

3 000,00 szt

150,00 os

2,00 szt

200,00 km

Nazwa i opis wydatku
Názov a po1ris qĺlavku

TabulĘ pre označenie historických
mĺest, cca 20x30 cm / Tablice do

oznakowania zabytkowycIr nrĺast, cca
20x30 cm

Vytvorenie odbornýclr textov na
tabulky, na tabule a do bulletinu (2

autorské háľky), historický prieskum,
foto grafie/ Tworzenie profesj onahiych
tekstów na tabel]ĺi, tablice i do
biuletynu ( 2 arkusze antorskie),
badanĺa hĺstoryczne, zdjęcia

Preklady textov tabuliek,rrystavných
tabúľ a bulletina do polslĺého jazylĺa,
cca 50 sLrálr / Tltlnlaczelria
ozankowawczych tablic, tablic
wystawowych i tekstu bĺuletyna na
język polskĺ, cca 50 stron

Grafické spracovalrie tabr"rliek,

výstavnícĘch tabťrl, bulletina/
Opracowanle graficzue
ozankowawczych tablic, tablic
wystawowych ĺ builetynu

T]ač bulletina/ clruk biuletynu

Katering na zahájenie rystar,1u

a predstavenie bu]]etina / Caterĺng na
otwarcie wystawY I Prezentacji
biuletynu

Honorár pre sťrbory na otvorení
výstar'y, SK a PL/ Holroriariuś clla
zspolów na otwarcia wystalr'y SK ĺ PL

Autobus na zahájenie rrystava do Ket
a stojné / Autobus na werllisaź
wystawy do Ket i przestój

Kategoria wydatków
Kategória výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a ýdavĘ na
externé sluŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszLy
usług zewnętľznych
/ Výdavky na externých
expertov a vyclavĘ na
externé slrrŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
ltsług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vyclavĘ na
externé sluŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznýth
/ Výdavky tra externých
expeľtov a lydavĘ na
externé sluŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé sIužb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a r.1ídavĘ na
exterlré s]užb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznyclr
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Kosztv ekspertów
zewnętrznych i koszty
ttsług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé s]užb

Interreg
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4 350,00 €

3 440,00 €

544,00 Ę

4 350,00 €

430,00 €

1'7,00 €32,00 szt

1,00 komplet

8,00 szt

Výstavnícky fundus pre múzettnr
vitrína 168x45x40 cm - 5 ks,vitrína
1'79x92x46 cm - 3 ks, vĺtrína
16Bx45x40 cm - 4 ks, figurína
4 ks.(podiä pľĺlohy)/ Wyposażenie dla
wystawy W muzeu, szaÍka
prezentacjna 168x45x40 cm - 5 szt,
szafka prezentacjna 1.19x92x46 cm - 3
szt, szaíka prezentacjna 1 68x45x40
cm-4szt.,mankin4szt.
(W załączniku)

Výstavnícke panely pre ýstavu
vonku, Rozmery tabulky -100cm
x150cm, eloxovaný hliník -Profíi
- 2x bočný profil 2ni
_ 2 x prĺečnika 100 cm
-2 x betónu predpínacej pľostriedky
(vhodné pre všetĘ tri zóny
veternej vyskytujúce sa v našej
krajine) - vysokom zaťažení váhy,
systénr pre nroŽnosť ýmeny
výstavných tabúl'/ Panele dla wystaw
w plenerze, Wvmiary tablic -10Ocm
x1 50cm, -profili aluminiowych
anodowanych
- 2x profil boczny 2m wysokości
- 2 x poprzeczka 100 cm
-2 x betonowy e]ement obciązeniowy
(przystosowany do wszystkich 3 stref
wlatrowych występujących w naszynr
kraju) - wysoki cięzar obciązenia,
system clo nrożliwoścĺ uymĺany plansz
ekspozycyjnych

Vysúvacie tabule pre výstavu vonku,
z dvoch stľán, jazyk PL a SK / płyty
oporowe dla wystaw w plenerze,
z dwóch stľon, jazyk PL i SK

Wvdatki na wyposażellie

7 Ýýdavky na vybavenie

Wydatki na wyposażenie
/ Výdavky na vybavenie

Wydatki na wyposażenie
/ Výdavky na vybavenie

reg Interreg

25 574,00 €,

0,00 €

Wartość całkowita zadania / Celková hoclnota ťrlohy

Wydatki ponĺesione poza obszarem wsparcia / rÝdavky r,ynaložené trritno opľávlrenélro úzeniia

Iü"."jo z dnia 26-71-2o1B - liczba kontrolllo 1415464005
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Żródło infoľmacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zĺlroj ĺrrfoľnáclĺ o ĺlosialrnutí ukazovatelh

preberací p}'otokol, fotoĺlokumentácia/
protokół odbioru, dokumentacja
fotograficzna

Zróđło informacjĺ o osiągnĺęciu
wskaŹnika

Zdroj infornráciĺ o rlosiahnutí ukazovatelb

Bulletĺn, fotodokumentácĺa, knilra
návštev nrúzea/Biulet'yn,
dolĺunrentacj a fotograficzna, księgę
gości muzea

3 000,00 szt

Wartość planowana dla zadania
Hodnota lraplálrovaná pľe ťrlolru

Wartość planowana dla zadania
Hoĺlnota naplállovaná 1lľe ťrloltu

3,00 liczba

Wskaźniki własne / Individuálne ukazovatele

WskaŹnik
Ukazol'ateľ

Nakład publikacji

Wskaźnik
l]kazovateľ

1.5 Liczba ,,miękkich" działali
transgranicznych promrrj ących
dziedzictwo ku]turowe ĺ pľzyrodnicze
pogranicza
- Vydanie turistického buIIetinu,
rýstava na námestí, výstava v nrťtzeu/

Biuletyn turystycznY, uTistawa na

rynku, wystawa w Muzeum

\,týskaźniki pľoduktu progranru / Progranrové rrkazovatele výstrrprr

Interľeg
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Panel edrrkacyjny o dzieclzictwie - Kęty/ Vzdelávací panel o dedičstve -

Kęty

Gmĺna Kęty - Partner finansrt3ący
Mesto Turzovka

2018-04 - 201.9-04

Gmina Kęty

W zadania realizowane bęclą:
- waľsztaty ľękoclzielnicze clla uczestników z Kęt (2Oos.) i Trrrzovki
(20os.) (warsztaty rzemieślnicze, kulinarne)
- organizacja konfeľenc.1i na tenlat dziedzictwa materialnego
(prezentacja tras do zwiedzania, dziedzictwa materialnego
i nĺematerialnego - prezelitacja zespołu regionalrrego z Turzovki
podczas konferencji która odbędzie w N'ĺuzeum (3Oos z Turzovki x 2
clni) (2Oos Kęt) .

V ťllohe br'tde rea]izované:
- ľeneselné dielne pre ťrčastníkov z Ket (20 osôb) a TurzovĘ (20 osôb)
(RemeseIné dielne, gastronnomické)
- organizácia konfeľencie o hlrrotnom cleclĺčstve (prezentácia
chodníkov, hmoĹného aj nehmotného kultťrrneho dedičstva _

pľezelrtácĺa reglonálne}ro sĹtborlt z Turzovky počas konfeľencie sa
bude konať v mťtzeu (30 osôb z Tttľzovky x 2 dni) (20 osôb z Ket).

Nazwa zadania / ľĺázov írlohy

Partnerzy mikroproj ektu
zaangażowanĺ w rdalizację zadania /
Partlreri nrikroprojektu zapojelrĺ do reaIizácie
ťrlohv

Termin realizacji / TermÍl rea]izácie

Miejsce realizacji / Miesto ľealizácie

Opis zadania ze wskazaniem
niezbędnych parametrów
jakościowych i ĺIościouych (w tym
pĺomocja zaclania) / Popis irlohy s

uveĺlením ľlevyhllutnýclr kvalitatívrrych a

kvantitatívn),cli l)aľalrretľov (vrátane pľopagácie
úloh:')

Wersja z dnia 26-11.-2018 'Iiczba kontrolna 141546400s 18/
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I

ogółem
Celkom

560,00 €

B0B,72 €

1 B40,00 €

600,00 €

B00,00 €

4B0,00 €

250,00 €

Waľtość
jednostki
Jednotková

hoĺlnota

140,00 €

B0B'72 €

92,00 €

600,00 €

B00,00 €

120,00 €

250,00 €

Liczba ĺ
Jednostka

Počet{edlrotka

4,00 os

1,00 kornplet

20,00 os

1,00 konplet

1,00 koniplet

4,00 os

1,00 komplet

Nazwa i opis wydatku
Názov a popis výdavku

Honorariulrr dla prowadząCyCh
warsztat5i, po 1,5 godz, umowa
z]ecenie/ Honoráre pre vykonávatelbv
voľkšopov, 1,5 lloctín po písonlron
príkaze

Wyżywĺenie dia Słowaków podczas
pobytu (warsztaty), 6 posĺłków (obiad,
kolacja) dla grupy 20 os/ stravné pre
Slovákov počas po}:ytu na vorkšopoch,
6 jeclál (obedy a večeľe), pľe skupinu
20 osôb

Noclegĺ ze śnĺadanienr podczas
warsztatów (5 dni, 20os) / Nociäžné
s ľaňai]ĺanri počas voľkšopov (5 dní,
20os)

Zakup rriezbędnyclr nrateľiałów do
prowaclzenia warsztatów, 4 pakiety
mateľiałów do pľowadzenia
warsztatów dla grup 20 osób, (lip.
lrraterĺały papiernicze), kazdy pakiet
po 120 euro/ zákup potrebnélro
mateľiálu na vorkšopy, 4 balíčky
materiáIov viesť senrináre pre skupiny
nad 20 osôb (napr. Papĺerr-rický
iłÍrobky), z ktoýclr každý balíček 120
euro

Catering poclczas lvarsztatów, (4clni,
40os (Polacy i Słowacy)(kawa lrerbata,
ciastka, owoce, kanapki)/katering
počas vorkšopov, (4 dlii, 40 osôb
(Poliaci a Slováci) (káva čaj, sušĺenĘ,
ovocie, sendviče)

Honorariltm dla prelegentów podczas
konfeľencji, unrowa zlecenie,
przygotowanie prezentacj ĺ
mulťimediajlrej, prowadzerrie wykładu,
/ honorár pre preclnášajťrcich na
konfeľelrcii, rrapísal rozkaz k príprave
mrrltimecliálnu prezentáciu, vedenie
preclnášku,

Catering lra konferencję, dla ok
50osób, (ciasto, kawa, lrerbata, sokĺ,
kanapki, sałatki, owoce) / katering rra
konferencii, pre 50 osôb, (koláč, káva,
čaj, dŽťrsy, sendviče, šaláty, ovocie)

Kategoria wydatków
Kategória {davkov

Koszty ekspertów
zewllętrznych ĺ koszty
xsług zewnętrznych

/ Výdavky na externýclr
expertov a vyclavĘ na

externé sluŽb

Koszty ekspertów
ZeWnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externýclr
expeľtov a r4ÍdavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
ttsług zewnętrznych
/ Výdavky na externýclr
expertov a vyclavĘ lla
exteľné služb

Koszty ekspertów
Zewnętrznych i koszty
usług zewnętľznych
/Výclavky na externých
expertov a r.1ídavĘ na
externé sIuŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętľzIlVcIr
/ Výdavky na exLerných
expertov a r,ydavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na exteľných
expertov a vydavĘ na
externe sIužb

Koszty ekspeľtów
zewnętrznych i koszľv
usług zewnętľznyc}r
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé sluŽb

L
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Źľóclło informacji o osiągnięciu
wskaŹn1ka

Zĺlľoj ĺIlfoľmácií o ĺlosĺahnutí ukazovate]h

Iĺsty obecności, dokumentacja
Íbtograflcznai prezenčnej 1istine,
fotoclokunrentácia

Wartość planoivana clla zadania
HodľLota napláliovallá pre ŕrlohu

1,00 szt

Koszty ekspertów
zewnętľznych i koszty
usłLlg Zewnętrznycłr
/ Výdavky na externých
expertov a iryclavĘ na
exteľtré služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na exteľných
expertov a vydavĘ lla
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usłuc1 zer'vnętrznych
/ Výdavky na externýclr
expertov a lyclavĘ na
externé sluŽb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zer'r'nętrznych
/ Výdavky na externýclr
expertov a ýclavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętľznyclr
/ Výdavky na externýclr
expertov a r,ydavĘ na
externé sluŽb

Wskaźnik
Ukazovatel'

1. 5 Licz]la,,miękkĺch" clziałań
tľansgranicznych promuj ących
clzĺeclzictwo kulturorve i przyrodnicze
pogľanicza
- warszlaty

Nocleg ze śniaclalrĺerrr d1a Słorł,alĺów
poclczas konferencjĺ (2 dni, 30os)/
/ Nocläžné a raňajky počas
konferencie (2 clni, 4 os)

Wyżywienie dla Słowaków poclczas
pobytu (kolrferellcji) 30 osób, (2

obiady, kolacja)/ Stravné pre Siovákov
počas konferencie, 30 osôb (2 obecly,
večere)

Tłumaczenie poclczas warsztatów
ĺ konferencj1, 5 dni tłtulacZenio\ĄIych,
1 tłunracz/ preklady počas voľkšopov
akonferencĺe, 5 dní pľeklacle,
prekladateľ 1

Druk plakatów i zapľoszeń na
konferencję, plakaty- A3- 50 szt,
zapľoszenia - foľnrat 99x210nini,
kreda, ko]or, skłaclane, 15Oszt / tlač
plagátov a pozvánok na konfeľencitt,
plakaty- A3 50 ks, pozvánky - fornrát
99x2 10mm, krieda, farby, sklaclacie,
1 50szt.

Wynajem autobusn na wyjazcl na
Słowację lra warsztaty Przejazcl cio
Turzovlĺí 200km ( postój lub przejazcl
pol'vrotny)/ prenáj onr alttobt tstt per
r,1,jazcl na Slovensko na
vorkšopy,Prevod na Turzovka 200
km(zastavenie alebo návrat priecliod)

30,00 os 23,00 € 690,00 6 N

1,00 koniplet 4B0,00 € 4B0,00 €

1,00 komplet 616,2B € 616,2B €

1,00 konplet 69,00 € 69,00 €

úlolt1'

Te

opĺs
nie
.iako

ťrlohv)

il

Wartość całkowĺta zaclania / Celková hotlnota ĺrlohy

Wydatki poniesione poza obszarenr wsparcĺa / rýdar,ky v1,'naloŽené trrĺlrlo opľávneného úzenria

Wskaźniki produktu progranru / Progľamové ukazovate|e rýstupu

Wartość planowana dla zadanĺa
Hoclnota naplánovaná pre ĺrlohlr

1,00 szt

2,00 liczba 317,00 € 634,00 €

7 B2B,00 €

0,00 €

Źrođło ĺnfoľmacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ztlľoj infoľlrrácií o tlosialrnutí rrkazovatelä

listy obecľrości, dolĺumentacja
foto graficzna/ prezenčnej listine,
fotodokunrentácia

\rýs kaźniki własne / Inĺlĺviĺluálne ukazovatele

Wskaźnĺk
Ukazovatel'

Konferencja



Bg Interľeg

€

€

€

)€

:)€

0

I

/

"!

Pane] eclukacyjny o clzĺedzĺctwre - Turzovka |/zcleiávací panel o
dedičstve - Turzovka

Mesto Turzovka - Partner finansujący
Gmina Kęty

2018-09 - 2018-09

It4esto Turzovka

Tematický vzdeIávací vorkšop folkJórnych, kulinárnych
a remese]nícĘch tradícií bude realĺzovaný v septembri 201B.
Wokľšopy budú nať niekolko vľstiev. Potruajú jeden týŽdeň a na kolrci
bude výstava ajarnrok tradícií.
Tradičné folklóľne skupiny zTurzovky a Ket predstavia svoje unrenĺe
a budťr sa učlť navzá.]onr svoje piesne a talrce počas 2 dní. TaktieŽ brrdĺr
učiť tonruto umelriu deti.
Skupiliy seniorov z Turzovky budú viesť kurzy varenia tractičných
Kysuckých a TurzovsĘch jedál' Tu sa zúčastni aj skupina z Ket
a predstaví svoje kulinárske unrenie.
Miestny remese]níci z TurzovĘ a pozvaní z Ket - drotár, košikár,
nłedovnĺkárka, kováč, renrese]ník zo šúpolĺa pod. budú viesť
vzdelávacie kurzy pre záujemcov týchto tradĺčných ručných prác'
Woľkšop bude počas celej doby nroderovaný'
Woľkšop bude uľčený obyvatelblrr nresta Tuľzovka a jeho okolia ako aj
turistonr. Navštívia ho skupiny ako deti niaterskej, základnej
a špeciálnej školy, klub dôchodcov, folkloľisti z Turzovky a okolia apod.
Preclpoklaclá]Ie Cca 250 návštevnĺkov workšopu'

Tematem eclukacyjnych warsztatów będzĺe fo]k]or, kulinarnia
i rzellrieślnicze tľadycje będzie realizowany we wľześniu 201B roku.
Warsztaty będzie nrieć ki]ka warstw (teniatów). Będą trwały tydzień
i na końcu ich będzie wystawa i taľg tradycji.
Tradycyjne grupy folklorystyczne zTurzovky i Kęt zaprezentują SWoją
sztukę i llczyć sĺę bęclą nawzajem pĺosenek i tańców w ciąou 2 dni'
Będą oni równiez uczyć się tej sztuki dzieci'
Grupy senĺorów z TurzovĘ popľowadzą lekcje gotowanĺa
i traclycyjnych dali Kysucke Turzovská. W tych zajęciaclr wezmą tez
udział grupy Z Kęt i zapľezelitują swoje ulniejętnójcĺ ku]inarne.
Lokalnĺ rzemieśinicy z Tr"trzovky i zaproszeni z Kęt - rzeźbiarze, osoby
wyrabiajace koszyki, kowale, rzemĺeślnik z łuski kukurydzy.
Przeprowadzą szkolenia dla osób zainteresowanych w tymi
tľadycyj nynii rzenriosłanri. Waľsztat b ędą c aly nro de ľowalry.
Warsztaty będą określany prZeZ Lvďzi z nriasta Turzowka i jego okolice
oľaz turystów. odwiedzają go grupy jako dzieci przedszkola, szkoły
poclstawowej i specjalnej, klrrb pensionerów, folkloryści z Turzovky
ĺ okolic itp. Spodziewanły około 250 gości warszatatu.

Nazwa zadania / Názov úlolry

partnerzY mikroproj ektu
zaalgażowani w rea]izację zadania /
Paľtlleri uĺkropr'ojektu zapoj elrí do ľealizácie
úIohy

Termin realizacji / Teľltrílr realizácie

Miejsce realizacji / Miesto realizácie

Opis zadania ze wskazaniem
niezbędnych paľametrów
jakościowych i ilościowych (w tyni
pľomocja zadania) / Popis úlohy s
uvetlelrínr nevyhnutných kvalitatĺvlrycIl a
kvantitatÍvIrych parametrov (vrátalie propagácie
ĺrloh"v)

0€

0€

lĺsa I W""*joL z dnia 26-11-2018 - liczba kontrolna 1415464005 21/34
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600,00 €

2 400,00 €

j

1 B00,00 €

B40,00 €

1 200,00 €

1

ogółem
Celkom

Waľtość
jednostki
Jednotková

hoĺlnota

90,00 €

6,00 €

tj00,00 €

300,00 €

600,00 €

140,00 os

2,00 os

8,00 os

1,00 komplet

Liczba I

Jednostka
Počet{cdlrotka

20,00 os

Honoľár pre nrocleľátorov na
Tematickýcli vorkšopoclr / Hotrorar
dla moderatorów podczas waľsztatór,r,
tematycznych

Honoráre pre r.ykonávatelbv
vorkšopov (nrinio remese]níkov
a folklorisotv z Ket)- / Honorarium dla
pľowadzącyclr warsztaty (poza
rzemieślniców ĺ folklorystów z Kęt )

Nákup potrebného materiálu na
vorkšopy - malé remeselnícke lráraclie,
materiál na výrobtr (clľevo, papieľ,
šĺrpolĺe, Iátky, nite a iné). / Zaktrp
niezbęclnych materiałów clo
prowaclzenia warsztatów clrobne
narzędzia rzenrieślnĺcze, materialy clo
procll.rkcj i (clrer'vno, papier, łuski
kukurydzy, materĺał na odziez, nici do
szycĺa, itd.)'

Nazwa i opis wydatku
Názov a popis ĺ1,davku

Ubytovanie s raňajkami pre
retrreselnĺkov, folkloristov z Ket na
TematlcĘch vorkšopoch, 20 osôb,
3 dni/
Zakwaterowanie oraz ze śnadaníenr
rzenrieślniców i folklorystórv z Kęt na
warsztatach tematycznych, 20 osob,
3 ĺ]ni.

Katering na TematicĘch vorkšopoch
v Turzovke, 6 dní po 20 osôb/
Cateľing na warsztatach
ternatycznych v Turzovke, 6 clni, 20
osob

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externýclr
expertov a výclavky na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a rrydavky na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výclavky na externých
expertov a výdavĘ na
externé siužb

Kategorĺa
Kategória

wydatków
rýdavkov

Koszty ekspertow
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrztlych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na exteľných
expertov a ýclavĘ na
externé služb

Interreg

6 840,00 €

0,00 €

Wartość całkowita zadania / Celková liochrclta úlohy

Wydatkĺ poniesione poza obszarenr wsparcĺa / wdal,ky r'1'naloŽelté l-trinro oprávlrelrélro ĺrzeniia

)
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Żróďło ĺnformacjĺ o osiągnięcĺu
wskaźnika

Zrlroj infornácií o tlosiahnutí ukazovatel'a

Fotodokunrentácia, prezenčné listiny
/ Listy obeclrości, dokumetrtac;a
fotograficzna

:,,,
Zrodło itlfbrmacji o osĺągnięciu

wskaźnika
Zdroj iIrfor'lriácií o ĺlosĺalutrrtí ukazovatelä

Fotodokurnentácia, prezenčné listiny
/ Listy obecności, dokumentacja
fotogľaficzna

Wartość planowana dIa zadania
Hochrota naplánovatrá pre úlohu

1,00liczba

Wartośó ]]]anov/ana dla zadania
Hodnota naplánor'aná pľe úlolru

250,00 os

Wskaźniki produktu progľanru / Progľamové ukazovatele výstuprr

vVskaźnik
Ukazovatel'

L.5 Liczba,,nriękkich" działaŕl
pans granicznyclr proniq ącyclr
dziedzĺctwo kuIŁurorve i przyrodlricze
pogranicza
.. Tematiclry vzdelávací workšop

/ Tematyczny warsztat edukacyjny

Wskaźniki własne / Individuálne ukazovatele

Wskaźnik
Ukazovatel'

LiczJla LlCZeStnikóW clziałań
szkoleniowych

Interreg

ł

)

Zarząclzanie ĺ prornocja mllĺropro.jektu - Gnrina Kęty

Gmina Kęty

W strukturach Urzędu do reaiĺzacji projektu powołany zostalrie zespół
projektowy: Koordynator - koordynacja dzĺałań, sprawozdawczość,
ponriar r'vskaŹników, rekrutacja, realizacja działań projektowych oraz
wnioski o płatność; Księgolva - płatności, prowadzenie księgowości;
Specjallsta ds. zamówĺeri publiczlrych; Pľacownik melrytoryczny
odpowiedzialny za realizacje działari. Praktyczne umĺejętności zespołu
zarząďzające go gwaľantuj ą profe sj onahrą i WZoľCoWą ľealizacj ę
projektu. Zespół projektowy będzie
czttwał trad ľzetelną i plalrową realizacją projektu' Zarealizacje zadań
w prĺ'ljekcie osoby pracująCe w ZeSpole będą pobierały dodatkowe
wytlagľodzerrie. Wszelkie pľodukty projektu, informacje o pľojekcie,
zawierać będą: - Iogo: UE, Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republĺka Słowacka, Eurolegionu Beskidy,
Kęty i Turzovki, adnotacje o finansowaniu projektu.
V štľuktúraclr úradu pre pľo3ekt bude nrenovaný projektový tín'
koordinátor _ koordĺnácia aktivít, podávanie správ, ukazovatelbv
lrrerallia, náboľ a ľealizácia pľojektoi4ich aktivít a žiadosti o platbu;
Účtovník - platby, účtovníctvo; . špecialista verejného obstarávanĺa;
Zamestnane c zodp ovedn ý za r ealizácĺu vecných aktivít. Praktĺcké
zručnosti manažérskelro tímu poskytnú profesioná1nu a vzornťt
realizácĺu projektu. Pľojektovy tím bude bdieť nadjasnou a plánovanou
realizácĺou projektu. Za ĺealizáciu ťt]oh v projekte pracovnícĺ v tínre
budú poberať lral,ryšelré odmeny. Všetky produkty projektu, informácie
o projekte budú obsahovať Logo: EÚ, Programu cezhraničnej
spolupľáca Pol'sko - Slovenská republika, Euroregiónu Beskydy, Ket
a Turzovky, poznárnky o financovaní projelĺtu.

Nazwa zadania / Názov írlohy

Miejsce realizacji / Ivĺiesto lealizácie

opĺs zadania ze wskazaniem
niezbędnych parametrów
jakościowych i ilościowyclr (w tym
promocja mikroprojektu) / Popis úlohy s
uvedenínr nełyhnutný-clr kvalitatívrrych a
lrvantitatĺvnych paranletľoV ( vrátarre
propagácie nrikropľoj ektrr) :

0,00 €

0,00 €
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B 713,09 €

0,00 €

Razel

7 576,60 €

1 136,49 €

I

Ko

I

ogółeą
Celkom

Wartość
jednostkĺ
Jednotková

hodnota

0,00 €

0,00 €

Liczba ĺ
Jeđnostka

Počet{ednotka

0,00

0,00

Zarządzaníe i promocja mikroprojektu - Mesto Turzovka

Za rĺadenĺe projektu bude zodpovedný vedúci partner. Rladenie
a propagácia projektu brrde zabezpečovaná obidvoma partnermi
projektu. Pre zabezpečenie chodu projektu budú najmenej dve
spoločné pracovné stľetnutie polského a s]ovenského partnera. Bude
určená pracovná pozícia projektov1í manaŽér, finančný manažér a PR
manažér. Jednotlivé kultúrne a spoločenské akcie budú zabezpečovať
pracovníci mesta Turzovka'
Propagácia projektu bude zabezpečovaná oboma partnermi z PL a SR
súčasne. Bude sajednať o zabezpečenĺe povĺnnej publĺcity a publicita
tlačených materĺálov - spoločného beđekra (3000 krrsov)
o pamätihodnostiach mesta TurzovĘ a Ket. Budú vytlačené plagáty pre
všetĘ aktiviĘ projekttr (Ęŕstava v nrúzeu, r1Ístava vonku, vorkšopy,
prezentácĺa bedekra a pod) '

Zarząđzaníe p roj ektem b ę dzie o dp owie d zi alny p artner zarządzający .

Zarząďzanl'e i promocja projektu będą prowadzone przez obu
partnerów projektu. Aby zapewnić dzĺałania w projekcie wyniesie co
najmniej dwa wspóIne spotkanie robocze partnerów polskich
i słowackich. Zostanie WyznacZony załoga znaleziony kierownika
projektu, kierownik fĺnansowy ĺ PR manager' Poszczególne wydarzenia
kulturalne i społeczne zapewni pracownikom miasto Turzovka'
Pľomocja projektu będą prowadzone przez obu partnerów w Polsce
ĺ SR jednocześnie' Będzie to obowiązkowe, aby zapewnić reklamowe
i promocyjne materiały drukowane - Specjalnego wspólnego biuletynu
(3000 szt.) o zabytkach Trrrzowkĺ i Kęt. Bede wydrukowane postry dla
wszystkich działań w ramach projektu (wystawa w ekspozycji
muzealnejm wystawa na zewnątrz, wazstaty, prezentacja Bedeker, etc).

W

Kos

Koszt

Mesto Turzovka

Nazwa ĺ opis wydatku
Názov a popis výdavku

Koszty personelu (obsługa księgowa,
koordynator projektu, specjalista ds.
zamówień publicznych, pracownik
merytoryczny/ Náklady na obsluhu
proj ektu (účtovník, koordinátor,
špecialista pre verejné obstarávanie,

MateriaĘ biurowe, telefon, bener
, rollup, plakaty/ Kancelárske
materiáIy,
telefón, poplatĘ, banner, ľollup,
p1agáty

Kategoria wydatków
Kategória výdavkov

Koszt personelu
/ Personá]ne qídavky

Wydatki biurowe
ĺ administracyjne
/ Kancelárske
a administratívne
vydavky

Wartość całkowita zadanĺa / celková hoĺlnota irlohy

Wydatki poniesione poza obszarem wsparcia / rýilavky vynaložené mimo oprávnené]ro územia

Nazwa zadania / Názov úlohy

Miejsce realizacji / Miesto realizácie

Opis zadania ze wskazaniem
nĺezbędnych parametróW
jakoścĺowych i ilościowych (w Ęm
promocja mikroprojektu) / Popis úlohy s
uvedenĺm nevyhnutných kvalitatĺvnyclr a
kvantitatívllych parametrov ( vľátane
pľopagácie lnikropro jektu) :

Wersja z dnia 26-11-2018 - IÍczba kontrolna 1415464005
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7 584,37 €

0,00 €

Wartość całkowita zadania / Ce]ková lroclnota úIohy

Wydatki poniesĺone poza obszarenr wsparcia / lýdar'Ę l4,llalożelré llrinro oprávIrenél-to ĺtzenria

z dllía 26-77-2018 - Iiczba kontrolna 1415464005
}ľ.".jo

t
)

ogółem
Celkom

30,00 €

75,00 €

975,57 €

6 503,80 €

Waľtość
jednostki
Je<lnotková

hodnota

30,00 €

1,50 €

0,00 €

0,00 €

Liczba ĺ
Jednostka

Počet{edlrotka

1,00 szt

50,00 h

0,00

0,00

Nazwa i opis wydatku
Názov a popis výdavku

Grafické spracovanie a tlač
informačných tabúl] plast - povĺnná
publĺcita, 20x30 cnr. i
Graficzne opracowanie ĺ druk tablic
infornracyjnyclr, plastik - obowiązkowa
reklama, 20 x 30 cm.

Grafĺcké spracovanie a tlač plagátov,
50ks/
Graficzne opľacolvanie ĺ druk
posteróW, 50 stzt.

Bankové popIatky, telefón,
kancelárske potreby a pod

opłaty bankowe, telefotl, materiały
biurowe i tak dalej.

fu adenie proj ektr"r, proj ektor,ý,
finančný a PR manažér, manažér,
expert na inventarizáciu, vytvorenie
virtuálneho clrodníka, kurátoľ r,1istav/
Zarząďzanie proj ektenr, proj ekt,
kieľownĺk finansowy i PR, menedzeľ,
ekspert ds. inwentaryzacjĺ, szlaku
stworzenie wirtualnego szlaku,
kurator wystaw

Kategoria wydatków
Kategóńa rrydavkov

Koszty ekspertów
1'ewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
/ Výdavky na externých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnęťrznych
/ Výdavky na exterlrých
expertov a vydavĘ na
externé služb

Wydatkĺ bĺurowe
i administracyjne
/ Kance]árske
a adminĺstratívne
lydavĘ

Koszt personelu
/ Personálne qýdavky

9€

0€

1e

]R
lať

SR
:ita

Ły pre

v,

cy.

rCO

rzenra

sce
o\Me

letynu
ry dla

er, etc)'

Mesto Turzovka

3

B 334,00 €

24 LBs,00 €,

6 503,B0 €

975,57 €,

39 998,37 €

Gmina Kęty

2

B 150,00 €

29133,00 €,

7 576,60 €

1 136,49 €

46 596,09 €

86 594,46 €

Wydatkĺ biurowe ĺ adminis tracyjne / Kancelárske a administratívne ýdavĘ
Razem / spolu

MIKROPROJEKT / MrKRopRoJEKr spol,uRłzEr'ĺ

BUDZET PROJEKTU / nozpoČET PRoJEI(ľU

Kategoria wydatków / Kategórĺa rllĺlavkov

Wydatki na wyposażenie / VýdavĘ na vybavenie

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty t'tsług zewnętrznych / Výdavky na
exteľných expertov a rryĺ'davky na externé služb

Koszt personelu / PersonáIne v1ÍdavĘ

24/31 25/34 v
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Fĺnansowanie / Filrancovanie

Procent finarrsowania poszczególnych partnerów [%] / p"rce''to financovania jednotliqých partnerov [7ol

100o/o

100%

5,00%

5,00%

10,00%

85,00%

85,00%

Mesto Tuľzovka

10,00%

Wkład własny
Mastný vklaĺl

Budżet Państwa
Štátny rozpočet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EurópsĘ fond ľegionálneho ľozvoja

86 594,46 €6 659,55 €6 329,63 €

Gmina KęĘ

0,00 €73 605,28 €

Wkład rzeczowy
Vecný vklad

Razem
Spolu
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- Gnrina Kęty _ Partneľ
fĺnansujący
- Mesto Turzovka

* Mesto Turzovka - partner
finansujący
* Gmina Kęty

_ Gnrina Kęty - Partner
finansujący
- Mesto Turzovka

- Mesto Turzovka - partner
finansujący
- Gmina Kęty

- Gmĺna Kęty - Partner
finansujący

- Mesto Turzovka - Partner
finansujący

- Gmina Kęty _ Partner
finansujący
- Mesto Turzovka

- Mesto Turzovka - Partner
finansujący
_ Gnrina Kęty

Miejsce realĺzacii / Miesto realizácie

Gmina KęĘ

Mesto Turzovka a okolie

Gmina Kęty

Mesto Turzovka

Gmina Kęty

Mesto Turzovka

Gmina Kęty

Mesto Turzovka a okolie

ONOGRAM DZIAŁAŃ / nłnuoľvocRAM AKTIvÍTHARM

Zađania / Útony

okres / obdorĺe 1 (04-2018 - 03-2019)

Promocja
dziedzíctwa
historyCZnego Kęt
/ Predstavenie
historického
dedičstva Ket

Promocja
dziedzictwa
historycznego
Turzovki/Predstave
nie historického
dedĺčstva Turzovky

Panel edukacyjny
o dziedzictwie -

Kęty/ Vzdelávací
panel o dedičstve -
Kęty

Panel edukacyjny
o dziedzictwie -

Turzovka
ĺy'zdelávací panel
o dedičstve -
Turzovka

Zarządzanie i
promocja
mikroprojektu
(Gmina Kęty)

Zarząďzaníe i
promocja
mikroprojektu
(Mesto Turzovka )

okres / obdobĺe 2 (04-2019 - 04-2o1g,
Pľomocja
dziedzictwa
hĺstorycznego Kęt
/ Predstavenie
historĺckého
dedičstva Ket

Promocja
dziedzictwa
historycznego
I urzovki/Predstave
nĺe historického
dedičstva Turzovky

rreg
Inteľľeg

o

)

ľ
/s4 |üersja 
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Realizacja działań zaplanowanych w projekt ,,Dziedzictwo kulturowe Kęt i Turzovki" stworzy
mozliwość do zacieśnienia współpracy pomiędzy polskĺmi i słowackimi partnerami

, samorządowcami, przedstawicielami organizacjĺ kultuľalnych, dzieci i młodzieży i całych rodzin.
Przyczynl się do poszerzenĺa lub nawiązania nowej współpracy transgranicznej, stworzy solĺdne
podstawy do podejmowania wspólnych inicjatyw. Projekt przyniesie wymĺerny efekt
transgraniczny w postaci:
. wzmocnienia świadomości społeczności gmin partnerskich, co do własnego dziedzictwa
kulturowego, a także tradycji, obyczajów i zabytków miasta partnerskiego;
. zbudowania podsta\Ąry do nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami i jednostkami
kulturalnymi, edukacyjnymi oraz społecznymi z obu miast;
. nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu a także turystamĹ
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3 500,00

1,00

Wartość końcowa
Żávereč'ná hodnota

7,00 vz(
.1']

2,00
p

,r, 
ll:ffi

ĺ,oo| |t"|
ĺ,oo | | mie

Wartość tońcowal l Eu
Záverečná hodnota l '

Iiczba

szt

liczba

fednostka
Jedrrotka

szt

szt

fednostka
Jednotka

szt

SZt

_ Gmina Kęty - Partner
finansujący
- Mesto Turzovka

- Gmĺna Kęty - Partner
finansującyGmĺna Kęty

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE / pnoJrxľovÉ uxłzovłrrln

Mesto Turzovka
_ Mesto Turzovka - Paľtner
fĺnansujący

Zarząďzanie i
promocja
mikroprojektu
(Mesto Turzovka )

Gmina Kęty

- warsztaty

_ Tematĺcký vzdelávací workšop / Tematyczny warsztat edtrkacyjny

Wskaźniki własne / I''dirrid,.álo" ukazovatele

Nazwy
N

poszczególnych wskaźników
ázw iednotlivých rrkazovatelbv

Nakład publikacji

Konferencja

250,00OS

Wpływ transgraníczny / Cezhraničný dopad

Liczba uczesLników działali szkolen i owych

Wskaźniki produktu progľamu / Progľamové ukazovatele {stupu

Nazr,vy poszczególnych wskaźników
Názvy jednotlivých ukazovatelbv

1.5 Liczba,,miękkĺch" działań transgranicznych promujących dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze pogranicza

- Będzie to wystawa CZaSowa W muzeum , wystawa na rynku

_ Vydanie turĺstĺckého bulletinu, výstava na nálnestí, r1Ístava v múzetr/
Bĺuletyn turystyczny, wystawa na rynku, wystawa w Mltzettm

Panel edukacyjny
o dziedzictwie -

Kęty/ Vzdelávací
panel o dedičstve -
Kęty

Zarząďzanie i
promocja
mikroprojektu
(Gmina Kęty)

Wersja z dnía 26-11-2018 - IÍczba kontrollla 1415464005 28/
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przyczyniając się jednocześnie do walki ze stereotypami oraz zmniejszenia rőżnic mentalnych
związanych z partnerstwem' Wzajemne przybliżenie historii, tradycji, obyczajów oraz ĺnnych
materialnych i niematerialnych przejawów twórczości i aktywności artysiycznej przyniesie efekty
edukacyjne. Tak rozumiana wymĺana doświadczeli oraz wspólne uczestnictwo w wielu działaniach
pľojektowych zaowocuje rozszerzeniem współpracy pomiędzy Muzeum im' A]eksandra
Kłosińskiego w Kętach oraz Muzeum im. Karo]a Točíka w Turzovce. Wspólna realizacja działań
w ramach projektu moze przynieść wymĺeľne korzyści dla wszystkich mĺeszkańców obu miast,
szczegóInie, jeśli chodzi o wzrost zainteresowania turystów dziedzictwem kulturowym regionu
i jego rozlicznymi walorami, co skutkować będzie podniesieniem atrakcyjności okolicy' Uzyskany
efekt transgranĺczny odpowĺadać będzie bezpośrednĺo celom głównym projektu oraz umocni
i rozwinie sąsiedzkie kontakty, stając się doskonałą promocją Euroregionu Beskidy.
Realĺzácia aktÍvít naplánovaných v projekte ''Ku]túrne dedičstvo Ket a TurzovĘ''' dá príležĺtosť na
posilnenie spolupráce medzi polskými a slovensĘmi partnermĺ, mĺestnymi samosprávami,
zástupcami kultúrnych organizácií detí a mladých l'udí a rodín. To pomôže rozšíriť alebo nadviazať
novú cez]rraničnú spoluprácu, vytvoriť pevný zák]ad pre spoločné iniciatívy. Projekt prinesie
meratelhý cezhranĺčný efekt v podobe:
. posilnenie povedomia partnersĘch obcí o ich vlastnom kultúrnom dedičstve a tĺež o tradíciách,
zvykoch a pamiatkach partnera;
. vybudovanie základu pre spoluprácu medzi týmito organizácĺami a kultúrnymi.jednotkami,
vzdelávacími a sociálnymi inštitúciami z oboch miest;
. nadviazanie osobných kontaktov medzĺ všetkýmĺ účastníkmĺ projektu atiež turistami a zároveň
prispeje k boju proti stereotypom a zníženĺu mentálnych rozdielov spojených s partnerstvom.
Vzájomné priblíŽenie histórie, tradícií, zvykov a dälších hmotných aj nehmotných prejavov
tvorivosti a umeleckej čĺnnosti prinesie vysledky vo vzdelávaní' Porozumenie pri výmene
skúseností a spoločnej účasti na mnohých aktĺvitách pro.iekt bude mať za následok rozšírenie
spolupráce medzi Múzeom Alexander Kłosiliski v Ketach a Múzeom Karola Točík v Turzovke.
Spoločné vykonávanĺe projektoých aktivít môže mať značný prínos pre všetkých obyvatelbv oboch
miest, a to najmä pokial'ide o rast turistického záujmu o dedičstvo regiónu a jeho rôznych hodnôt,
čo bude mať za následok zýšenie atraktivity územĺa' Výsledný cezhraničný efekt bude priamo
hlavným cielbm projektu a rozvinie a posilní susedské vztahy, čo bude vynikajúcou propagáciou
Euroregión BesĘdy.

Tľwałość projektu zostanie zapewnion a poprzez uytworzone podczas jego realizacjĺ produkty
i rezultaty:
' Wytyczenie tras do zwiedzania, przyblizających dziedzictwo kulturowe Kęt i Tuľzovkĺ, w związku
z którymi Wyznaczone zabytkĺ zostaną oznaczone tabliczkami, przybliżającymĺ ich wiek i hĺstorię,
(trasa dostępna wirtualnie oraz w biuletynie turystycznym i przewodniku.
' Ędane publikacje _ trő1języczny album oraz przewodnik, biuletyn turystyczny, które
dystrybuowane będą wśród uczestników projektu oraz turystów odwiedzionyclr wytyczone trasy,
'zakupĺone dla potrzeb jednostek kultury (np' gabloty wystawowe i instalacja nowoczeSnego
oŚwietlenia LED sali wystaw czasowych), które w sposób trwały prezentować i chronić będą
dziedzictwo kulturowe obu mĺast partlrerskich.
'ząkup tablic ekspozycyjnych na których prezentowany będzie dorobek historyczny i kulturowy
!ąľtneľów;

doświadczeń w zakresie zachowania

przedmioty Muzeum im. Aleksandra

Tľwało ś ć mikľoproj ektu / Udržatelirosť nlikľoproj ektu
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Interreg
. vymedzenie ciest k objavovaniu, pľibližujúcich kultúrneho dedičstva Ket a TurzovĘ, v súvĺslosti
s ktoými btrdú označené panrĺatĘ tabtrlkami na budovách, ich vek a história (trasa bude
k dispozícĺi virtuá]ne ako aj v bu]letine a turistĺckým sprievodcovi).
. vydarré publikácie - trojjazyčný album a sprievodca - informačný bulletin, ktoré budú rozdelené
medzĺ účastníkmi projektu a turistov na značených trasách,
. materiál zakúpený pre potreby kultúrnych inštitúcií (napr. Výkladná skrine a inštalácia
moderných LED osvetlenie pre výstavné haly), ktoré budú tľvalé a budú chrániť kultťrrne dedičstvo
oboch partnerských miest.
- nákup vystavných panelov, na ktoých sa bude r.rystava prezentovaná vonku - prezentácia
historĺckého a kultúľneho dedičstva partnermi;
- spolupráca medzi múzeami je postavená na rýmene skúsenostĺ v oblastĺ zachovania a podpory
kultúrneho dedičstva'
- obec Kety dopredu ako žiadatel'zakťrpiť predmety Mĺtzetrm inr. A]eksandra Kłosińskiego
w Kętach'

Eťektem pro3ektu bęclzĺe szeroka prezentacja dziedzictwa kulturowego
pogranĺcza polsko-słowackiego, skĺerowana w takim Samym stopnĺu
zarówno do kobiet, jak i rnęzczyzn. Wszystkie efekty rea1izacjĺ projektu
będą rnieć całkowĺcie uniwersalny charakteľ i cechować sĺę otwartością
oraz dostępnością dla przedstawicieli obu płcĺ. Z wystaw, warsztatów
rękodzielniczych czy też przewodników, albumów i trasy turystycznej bez
przeszkócl korzysiać bęclą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względrr
na wiek, spralvność flzyczllą czy inne aspekty. Uniweľsalna uzytecznośó
projektu stanowi jeclen z jego największyc]i atutów, gclyż u jego podstaw
lezy równe tľaktowanĺe obrr płci na kazdynr etapie korzystanĺa z efektów
realizacji projektr"r i brak jakĺchkohviek przejawów dyskryminacji ze
względu na płec lv dostępnie do wszelkich zastosowanych rozwiązań,
sprzyj aj ących promocj i clzie dzictwa kulturowe go. C o więc ej,
przygotowanie otwartyc]r warsztatów rękodzĺelniczych stanowić będzie
zerwanie ze stereotypamr gdyz za3ęcia w takim Samym stopniu angazować
będą zarólvno mężczyzn jak i kobiety, lnimo powszechnego przekonanĺa że

rękodzieło to clomena pań.
Efektom projektu bude široká pľezentácĺa kultírrneho dedičstva pol'sko-
slovenského pohraničia, vedenóho tak, aby bol r,1zrovnane snerovaný na
Ženy a aj mužov. Všetky efekty budú mať ťrplne unĺverzálny charakter
a budú sa vyznačovať otvorenosť a prístuprrosť pre obe pohlavia . Z ýstav
renreselníckych die]ní alebo bedekrov, albumov a turisticĘch trás bez
prekážok buclú rnať prospech želiy aj muži bez ohlhdu na vek, Ęzickú
zdatnosť a dhlšĺe aspekty. Univeľzálna pouŽitelhosť tohto pľojektu je
jeclnýnr z jej najväčších predností, pretoŽe vo svojom jadre má rovnaké
zaobchádzanie s obonra pohlavĺami v každej fáze vyuŽívania ýsledkov
projektu a absenciu akejkolVek cliskriminácie rra zák]ade pohlavia
v prístupe krr všetkým riešeniu vedúciclr k podpore kultúrlreho dedĺčsWa'
okrenr toho btrde pľíprava otvorených relrreselných clielní byť rozchod
s stereotypy tried v rovnakom spôsobe, akým sa zapojili nuŽov ajżeny,
a to napriek rozšírenému presvedčeniu, že remes]o je doniénou Žien.

i\-

Krótkie uzasadnienĺe
Shrrčné odôvodnelrie
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/ Pozrtlvny

Równouprawnienie
płci / princĺp ľovltosti
pľíleŽitosti żĺen a lnužov

Zasady horyzontalne / uorizĺlntálne princípy

Zasady
horyzontalne
Hoľizontálne pľincípy
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Krótkie uzasadnienie
Strrrčné oclôvodllenie

Proj ekt Dziedzictwo kulturowe Kęt Tu rzovki zakłada ze Z, efektówna każdyn etapre korzystać będą gły
Je so

mo wszystkie osoby zainte re sowallepoznaltlem đziedzictwakulturowego Kęt, Tu rzovki oraz. Szerokorozllm anego obszaru pogranl Cza polsko-słowackiego Rezultaty ektuhędą dostęp 11e W rowneJ mierze dla stkiCh cIlę tnyc h
proJ

wszy bez wzgl ędll tlataki e asp ekty jak wiek, sprawnośC fÍzyczna, pochodzenie CZY
swla topog ląd Po dkre ślićnale zy żewszystkie miej SC a, któ re ujęte
podCZAS wyznaczania trasy turysťycznej charakteryzowa b

zostaną
c ędzi duze

ZNAC zenl e hĺstorycznÔ- kulturalne, co sprawi, ze będą niezwkle atrakcyjn
d1a wszystki ch turystów zainte h

e
re S owanyc tematyką pogranlcza, egotradvcji przeszłych dzreJ OW Poznaniu WaľtoSCIO \Ąrych pod ťym lędemobiektów sprzyj AC będą ich tró3ę

wzg
zyczne opisy, UMIESZC zone na tabiiczkach

oraz W przewodniku albumie które zniosą bariery ęZykowe C więcejtakze bezpośredni
o

e obcowani e z ďzieđzi twem kulturowym w formie
eđukacyj ]tych arszta tów ľękodzĺeIniczyclr ub nystaw pleneľowych

CZ. ASowych moż]iWC będzie bez zadnych limi tów ograniczeń, spos ób
do Stępny oraz odp owiadający wszystkim gľupom turystów ub
mĺeszkańcow ob SZATU obj ętego działaniami p ro.i ektowymi, któryc h udział
odbyw AC slę będzie na rownych zasada ch W ramach projektu wszystkie
działania będą miały na wzglęďzi e dostępno sc architektoniczną dla osób
niepełnosprawltych oraz dos toSo\Ą/an1e posiłków do potrzeb Zľ/ýrcn iowych
uczestników proJe ktu Informacj e o proj ekcie zamie SZCZANE będą na
stronie kety pl która o feľuJe wersje dla osób nie dowidzącyc h t1
podnieslony kontrast
Projekiu ''Kultúrne dedičstvo Ket a Turzovky" je postavený tak, že jeho
vystupy v kaŽdej etape realĺzácie budú môcř vyuźívať všet|i záu;emcovia
o poznávanie ku]túrneho đedičstva Ket, TurzovĘ a širšĺeho oľaia polśko-
s.lovenského pohraničia. Výsledky projektu budú k dispozícii pre každého -
bez ohlädu na také aspekty, akoje veł, ĺyzĺcłá zdatnôsť, pôvod alebo

vyznanĺa. Treba zdőraznlť., že všetĘ miesta, ktoré budú záhrnuté do
vybranej turistickej tľasy budú charakterizované velĘm kultúrnym
a historicĘm r.1ĺznanrom, čo z nich robí velmi atraktívne pre všeĺkych
návštevníkov, ktorí majú záujem o túto tému prihraničia, jeho tradície
a minuiosť. Poznanie cenných objektov bude podporovať ich trojjazyčný
popisy unriestnený na. tabulkách, v pľíručke á u a]bume, čo zruší;a źykővé
bariéry. A naviac, bude moŽné využiť kultúrne dedičstvo vo forme
edukačných dielní, vonkajších a vnútorných r1istav bez žĺadnych limitov
a ohraničení, spôsobom dostupným všetkým skupinám turistóv
a obyvatel'ov oblasti pokrytej projektovymĺ aktivilami, ktorych účasť sa
uskutoční na rovnakej zásade. V rámci projektu sú všetky ákcĺe buclú mať
vzh]'adom na prístupnosť pre osoby so zdrávotnýn posfińnutím
architektonicĘch a prispôsobiť stravovanie pre nuiričných potrieb
účastníkov projektu. Infoľmácĺe o projekte budú zvere.jńeno'na-
internetovej stránke kety.pl ktoryí ponúka verzia pre zřakovo postihnutých,
tj. Up kontrast.
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Krótkie uZaSadnienie
Strućtlé odôvoclnellie

Jednym z głównych założen projektu jest wytyczenie tľasy i oznakowanie
obiektów Labliczkami Zawieľającymi opisy nie wp}ynie negatywnie na
Iokalną ĺrrfrastľukturę - oznaczenia ZoStaną umieSZCZone W Sposób
nieinwazyjny, acz trwały, Co poZWoIi na ich dłrrgie użytkowanĺe' Dostęp do
wskazanych miejsc będzie szerokĺ ĺ w1ĺgodny, dzięki czemu ruclr
turystyczny nie będzie kolidował z biezącym ltzytkowaniem okolicznych
ciągów komunikacyjnych przez jego mieszkańców, co nie wpłynie np. na
wzrost emisji spalrn, który miałby miejsce w przypadku wprowadzenia
objazdów, ľuc]ru waliadłowego czy też ĺnnego typu ograniczeń. Wydanie
trójjęzycznych prrblikacji pozwoli na racjonalne i zorganizowane
zwieclzanie, zapobíegajac clraosowi kolłrunikacyjnemu. Warsztaty
rękodzleinicze zakładają prezentację sztuki hrdowej przy uzyciu
naturalnych materiałów, m'in. sĺana czy bibuły. Dobóľ rnateriałów pozwoll
na ochronę środowrska (siano, papieru - rec}rk]ing). Będzie to też wiernym
oclzwierciecllenie dawnyclr technlk, przyczynl' się do zaclrowania
równowagi ekologĺczno-przyrodniczej, .1ak równiez transgranicznej
ĺ mĺęclzypokolenĺowej wynriany tľaclycji ĺ waľtości.

Jedným z hlavných cielbv projektuje vytvorenĺe trasy a olračenĺe objektov
tabulkami s opismi bez negatívneho vplyvu na miestntt infraštrr'iktúrlr -
ozlračenie bucle umiestnené v neĺnvazívne, ale trua]o, čo umoŽní jelro dlhú
životnosť' Prístup na vyznačené nriesta bLrde široký a pohodlný, takže
cestovný ruclr nebrtcle zasahovať do sťrčaslrého vyuŽitia miestnyclr
dopravných ciest jej obyvatelirri, čo nebtrde nrať vp1yv napr.na zvyšenie
emisĺí, ktoľá by lrastala v pľípacle zaveclelria obchádzĘ, jeclnosmernej
prevádzky alebo akýkolVek iný typ obmedzenia. Vydanie tro1azyčnej
publikácĺe umożní racionáIne a orgaliĺzované skúmanie, zabráni
komunikačnému chaosu. Remeselné die]ne zahŕňajú prezentáciu ludového
umenia s potrŽitím pľíroclných materiálov, vrátane sena alebo papiera.
Volba materĺálov pomáha chrániť Životné prostredle (seno, papier -

recyk1ácĺa). To bucle tiež vernýni obrazom starych techník, pomôže uclržať
ekologickú rovnováhu v prírode, rovlralĺo ako cezhraničnú a medzivekovú
výmenu tradícĺí a }rodnôt.
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OŚWIADCZENIA PARTNERA WIoDĄCEGO / wHrłsENIA VEDU.EHo PARTNERA

UEśrodkówze
nÚ

mikropro.iektu
fondovznrikľopľojektrr
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ýikropľojekt_będzie realizowany zgodnie Z zasadami udzielanĺa zanrówĺeń publicznych.
Mikropľojekt bude firrarrcovaný v súlade so zásadarni zadávania verejných zákaziek'

oświadczanr, Ze mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzĺelania zamówień publicznych
Vyhlasujelri, Že lllikr'opľojekt bude filralrcovalrý l' súlade so zásaclatlli zaclávania veľejnýcli zákaziek.

oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego Zgodności z prawodawstwem UE
i krajowym.
Vylrlásenie o pńpravenosti nikroprojektu najeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s rrárlodnou legislatívou.

oświadczenie dotyczące Zgody na pľzetwarzanie i publikowanie danych osobowych.
Vyhlásenie tykajúce sa súhlasu so spracovarrín a zverejňovauírn osobných údajov.

Wyrażam Zgodę na przetwarzanie i publikowanie clanych oSobo\ĄT/Ch, Zawartych w przedkładanynr wnĺosku
i załącznikach, do celów zwĺązanych Z realizacją projektu parasolowego.
Sĺrhlasĺnr so spracor'aním osobných ĺrdajor, ollsĺahnutých v pretlkladanej źiaclostĺ a vjej prĺlohách na účely spojené s realizáciou nikroprojektrr'

oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji
programów operacyj nych.
Vyhlásenie týkajúce sa súlrlasu súvisiacelro so sprístupňovanínr žiadosti subjektom lykonávajúcim hodnotenie operačných
programov.

Wyrazam Zgodę na udostępnĺenie danych zawartych we wniosku aplĺkacyjnym podmiotom dolronującym
ewaluacji programóW operacyjnych pod warunkiem zapewnienia pÍZeZ te podmioty oClrrony ĺnformacji oraz
tajenrnĺc w nim Zawartych.
Sĺrhlasĺnr so sprĺstupiiovanilrr ĺrdajov obsiahnrrých v projektovej żiadosti srrbjektonl lykonávajťrcim evaluáciu operačných progranlov Za
podnienĘ, že tieto subjekĘ zaistia ochranu illfornáciĺ a tajonlstiev v nej obsiahnrrtych.

odpowiedziatność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.
Trestná zodpovednosť za uvedenie lrepravdiých infomráôií alebo podávaňe lrepravdivýclr vyhlásení

Jestem świadomy oclpowiedzialności karnej za podanĺe fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
lonr st veclolrrý tľestnej zodpovedllostĺ za uvedetrie llepľavdir'1'ch úrlajov alebo potlanie nepl.avciiv1iclr r'yhlásení'

oświadczanr, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada Stosowne dokunrenty i pozwoienia fieśli
dotyczy) Zgodnĺe Z prawodawstwem UE i krajowyl1lwszystkich zaangażowanych partneróW.
Vyhlasujenr, że tento nlikroprojektje pripravený na realĺzácitt, vlastní všetĘ relevantné clokunenty a povolenia (ak sĺr potrebné) v sĺrlaĺle
s legislatĺvolr EÚ a s nároclnorr legislatívorr r'šetlrych zapojených partnerov.
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Dąta, podpis oraz pieczęć imĺerrna osoby
upľawnionej / Dátunt, potlpis a pečiatka s nrenom
opľávnelrej osoby
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Tak / łno

Nie / ľĺĺe

Nie / ľĺe

Tak / Áno

Tak / łno

Tak / Ano

Tak / Ano

Tak / ano

Tak / łno

Tak / ĺno

Czy dołączono? / solo pľiložené?

Tak / łno

Wvmaqane prawem poIskim/słowackim l
pol'skou7slovenikou legislalĺvou alebo špecifikácĺou

mikroprojektu
ektu.

specyfikąub
mikroprojvyŽadované

dokumentY
dokumentY

ZałącZone
priloŽenó

niezbędne
nevyhnutné

Inne
lné

załącznik - wyposażenie, zakupy

opis wpływu mikroprojektu na środowisko
opis vplyvu nikľoprojektu na životné pľostredie

Skrócony opis przygotowany w języku partnera Zagranlcznego
Stľučliý opi. pi'íp.uuy vjazyku cezhraničného partnera

oświadczenie o realĺzacji wskaźnika rezu]tatu
Vyhlásenie o reaIizácii ukazovatel'a výsledkrt

ośwĺadczenie dotyczące pomoCy publicznej
Vyhlásenie týkajúce sa štatrrej pomoci pľe nrikroprojekt

w mikroprojekcie

oświadczenie o powierzenĺu realizacji mikroproj
Vyhlásenie o poue.en_í realizácie nrikroprojektu inej jednotke

ektu innej jednostce

oświadczenĺa VAT i o niezaleganiu Ze ZobowiąZaniami publiczno'prawnymi
Vvhlásenie o DPH a neĺloptatkoch vočřvere.1noprár,nyn inštitúcián (tj. že nenlajú nedoplatky na

zá.avotnonl a socĺálnom poistení ani dařrové nedoplatĘ)

Wypis
V1Ąlis zo

z Krajowego Rejestru Sądowego i innych're3estrów zgodnie ze statutem

Štátneho súdneho registra /olcnoanénó registra v súlade so štatútom/stanovanri

Statut
Štatĺrt/stanovy

Rachunek ZySkóVŕ i strat Za ubĺegły rok
Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok

Bĺlans za ubiegły rok
Súvaha za predchádzajúci rok

ZAŁĄCZNIKI / pnÍrorĺv

Załącznik / pńloľra

Porozumĺente partnerskie pomiędzy partnerami w Sprawie realizacji

mĺkroprojektu (zgodnie Ze \^/zorem)
Partnerska dohoda meĺ]zi pJn...ĺ týkajírca sa realizácie mikroprojektu (v súlade so vzoronr)
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Zalząďu Sťowar'z5's zenía,,Regĺon Beskidy''
w Bielsku-Białej z đnia 27 kwĺetnĺa 2016 ľoku

w spľawie uđzielenia pełnonrccnietwa Pap,u Marcinowi F'ilipowĺ _ Đyrektoľowi Bíuľa
Stowarzyszeĺia,,Region BeskÍďy'' do ľepľezemtowania Stowarzyszeniaw ľealŁacji pľojektów

p aľas olowych pn.,,MÍkľoľNTERRE G PL-s K" or&z,, MĺkřoINTERREGedu FL-s K'

Na pođstawie Statutu Stowarzyszenia ,,Region Beskídy'' przyjętego za podstawę Ęestracji Stowarzyszenia
w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń, Innysh oľganizacji Społecznych

i Zawodolĺłych, Funđacji oraz Pub1i cznych Zakładőw opieki Zdľowotnej
NR KRS 0000080678,

Zarząd Stowaľzyszenĺa r,[Łegion' EB eskĺđy'' uehwala, co następtľj c :

s1

UđzieLić, pełnomocnictwa Panu Mareinowi Filipowi * Đyrektorowi Biura Stowarzyszenia 
',RegionBeskiđy'' đo jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia w realizaeji projektów:

,,MikroINTER.REG PL-SK'' nľ FLSK.OI.01'00-24-0aa4l16 oraz ,,MiłĺoINTERREG-eđu PL-SK''
nĺ PLSK'O3.al.0a-24-0003l16 współÍinansowanych ze śĺodków Europejskiego Funduszu R.ozwoju
Regionalnego w ľamaeh Programu Współpracy Transgľanicznej INTERREG V-A Folska-Słowacja
2014-2020.

Fełnomocnietwo obejmuje wszelkie czynności niozbęđne đo zapewnienia prawidłowej reallzaeji
i administrowaĺria Funduszem Mikĺoproj ektów, między innymi :

" podpisywanie wszelkieh dokumentów z zakresu sprawozdawczośei;
o podpisywąaię llmdp o doťmansowanie mikropĄektów;
o podpisywanie umów ze Śląskim Urzędem Wojewóđzkim w sprawie wypłat śrođkóĺ' z rezęrw

celowej budżetu panstwa;
o podpisywanie wszelkich dokumentów z zakresu rozliczpíl w tym raportów ĺzeczoryah, częśeiowych

wniosków o płatnośó oraz wniosków o płatność, wraz z wymaganyĺĺi załącnikaĺni;
e podpisywanie đokumentów zvłiązanych z wnioskowaniem o uruchomienie i wypłatę środków

zrezerw celowej budżptu państwa;

" podejmowanie wszelkich czynnośei złviązanych z pÍzeprowadzaniem wizyt monitorujących
i kontroli u mikrobeneÍicjentów (m.in. udzielanie pracownikom upowaälień do przeprowadząnia
wizyt monitorujących i kontroli);

e podpisywanie iĺnyeh dokumentów niezbęđnych do prawidłowego administrowania Funduszem
Mikľoproj ekt őw oĺaz zarądzania projektem parasolowym;

o paĺafowanie stron;
o potwierdzanie zazgođność z oryginałem wymaganyoh dokumentów.
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Uchwała zostałapodjęta w głosowaniu: za
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chwďa wchodzi w Ęcie z dniem podjęeia.
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