PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

18. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 10. 02. 2020

Číslo poradia:

Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku

Predkladá:
Mgr. Emília Antolíková
vedúca odboru kultúry
Spracovala:
Mgr. Beáta Majorošová
Oddelenie kultúrnych organizácií

Odsúhlasil:
Ing. Bystrík Mucha
riaditeľ Úradu PSK
V Prešove 27. 01. 2020

Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
A1.

predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom: „Rozvoj turistického potenciálu
powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 25 237,27 € z toho
bežné výdavky 22 767,27 € a kapitálové výdavky 2 470 €;

A.2

spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 328,27 € z toho bežné výdavky
1 198,27 € a kapitálové výdavky 130 €;

A3.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Dôvodová správa
Predkladaný materiál informuje o mikroprojekte Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom: „Rozvoj turistického
potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“, o jeho financovaní, cieľoch a výstupoch. Projekt
bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na
mikroprojekty (ďalej len „projekt“).
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov:
•

Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR – 85% z celkových oprávnených výdavkov
projektu,

•

štátny rozpočet SR – 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu,

•

vlastné zdroje – 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu,

v zmysle Stratégie financovania Európskych a štrukturálnych investičných fondov a Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014-2020 prostredníctvom
PSK.

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01
Svidník ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, žiada
o predfinancovanie 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov PSK. Financovanie
projektu je formou refundácie.
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 18/2020
zo dňa 23. 1. 2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť
A1.

predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom: „Rozvoj turistického potenciálu
powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 25 237,27 € z toho
bežné výdavky 22 767,27 € a kapitálové výdavky 2 470 €;

A.2

spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 328,27 € z toho bežné výdavky
1 198,27 € a kapitálové výdavky 130 €;

A3.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Základné informácie o projekte Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

Názov žiadateľa:
Názov projektu:
Číslo projektu:
Typ mikroprojektu:
Termín realizácie projektu:
Vedúci partner:
Projektový partner:
Celková hodnota projektu:
Rozpočet pre projektového partnera:
Financovanie z EFRR:
Štátny rozpočet:
Zdroj PSK - spolufinancovanie:

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo
a okresu Svidník
INT/EK/KAR/1/III/B/0231
spoločný
august 2020 – júl 2021
Powiat Jasielski
Podduklianske osvetové stredisko Svidník
80 762,05 €
26 565,54 €
22 580,71 € (85% z celkových opráv. výdavkov projektu)
2 656,56 € (10% z celkových opráv. výdavkov projektu)
1 328,27 € (5% z celkových opráv. výdavkov projektu)

Financovanie: bežné výdavky:
kapitálové výdavky:

23 965,54 €
2 600,00 €

Hlavný cieľ mikroprojektu:
Zvýšenie atraktívnosti oblasti pohraničia, realizácia nových a modernizácia existujúcich
turistických trás (Ožena – Roztoky), dobudovanie drobnej rekreačnej infraštruktúry – v tom
stojany na bicykle, prístrešok, lavičky. Realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti fotografie
a filmu (astrofotografia, ekológia, prírodné a kultúrne dedičstvo).
Špecifické ciele mikroprojektu:
C1: Zriadenie novej turistickej trasy (žltej) z Ożennej ku štátnej hranici a napojenie na hraničnú
červenú trasu a vytvorenie náučného chodníka spájajúceho žltú trasu s parkoviskom pri krajskej
ceste č. 992 a modernizácia modrej trasy z Roztok ku štátnej hranici a červenej trasy na úseku
od
modrej
trasy
po
vznikajúcu
žltú
trasu.
Zvýšenie
atraktívnosti
vytvorených/zmodernizovaných trás vybudovaním infraštruktúry cestovného ruchu na oboch
stranách hranice.
C2:
Zvýšenie vedomostí o modernom Centre ekologického vzdelávania a hvezdárni v
Roztokách, najmä medzi časťou spoločenstva, ktorá sa venuje aktívnym formám trávenia
voľného času, ako aj o nových/modernizovaných trasách spájajúcich tieto miesta, turistických
atrakciách prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom propagácie a umiestňovania
popisných materiálov, fotografií a filmových materiálov na internete a v mobilnej aplikácii ako
aj vedenie propagačných akcií.
C3: Získanie kvalifikácií mladými ľuďmi žijúcimi v okrese Jasło s Svidník v oblasti fotografie
a filmu, a to aj na propagačné účely. Zvyšovanie povedomia o lokálnom dedičstve, hodnotných
prírodných a kultúrnych zdrojoch, možnostiach rozvoja cestovného ruchu a to tak, aby mladí

ľudia a obyvatelia plánovali a realizovali svoje životné aktivity, vrátane tých profesionálnych
v mieste svojho bydliska.
Cieľová skupina mikroprojektu
•
•
•
•

obyvatelia oprávneného územia,
osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich
kultúrnorekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu,
nezamestnané osoby,
ľudia s nízkou kvalifikáciou.

Udržateľnosť mikroprojektu
Predmet mikropojektu zabezpečuje trvanlivosť svojich produktov a výsledkov
prostredníctvom inštitucionálnej trvanlivosti partnerov - subjektov samosprávy, ktoré majú vo
svojich úlohách sociálno-ekonomický rozvoj oblastí pokrytých mikroprojektom. Budú
iniciované procesy (spolupráca pri realizácii projektu a možnosť ich ďalšieho pokračovania),
ktoré partneri schvália písomne, a to vďaka vzdelávacej ponuke vytvorenej v oblasti prírodného
a kultúrneho dedičstva, ktorá bude aj naďalej prinášať výsledky a prínosy cieľovej skupine,
miestnym komunitám, subjektom, vzdelávacím a osvetovým inštitúciám.
Partneri deklarujú ďalšiu spoluprácu pri realizácii spoločných predsavzatí. Účinky
mikroprojektu budú riadené organizačným útvarom Kultúrneho centra mládeže okresu Jaslo
(PL) a Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku (SK). Uskutoční sa podpora
vytvorenej vzdelávacej ponuky dvoch centier (v Ożennej a Roztokách) a vytvorenej
infraštruktúry pre turistov. Partneri majú vhodné organizačné štruktúry a potenciál
zamestnancov s rozdelením úloh, ktoré zabezpečuje zachovanie účinkov mikroprojektu a ich
ďalší rozvoj. Ekologické vzdelávanie spoločnosti bude mať väčší vplyv ako iba miestny alebo
regionálny. Každý partner poskytuje finančné zdroje na prípravu, realizáciu, údržbu a rozvoj
efektov MP. Udržateľnosť bude vychádzať zo zvýšeného profesionálneho potenciálu
účastníkov a príležitostí ich využitia na trhu práce po skončení mikroprojektu.
Cezhraničný dopad
Mikroprojekt má silný cezhraničný charakter, realizácia poľsko-slovenského projektu
sa uskutoční v štyroch oblastiach: príprava, realizácia, financovanie a spolupráca projektových
pracovníkov, pričom vytvorí na slovensko-poľskom pohraničí ďalšie podmienky na posilnenie
spolupráce a vytvorenie vzájomných väzieb a na realizáciu ďalších aktivít po ukončení
projektu. Ďalšia spolupráca pri podpore miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva bude
možná vďaka vytvorenej infraštruktúre, ktorá priamo spája turistické trasy s rekreačnou
infraštruktúrou, na oboch stranách hranice, dve centrá (vzájomne sa dopĺňajú), ktoré poskytujú
primeranú úroveň pre turistov. Zakúpené vybavenie v oblasti filmu a fotografie, ako aj prístup
odborníkov vytvára podmienky pre integráciu, vzájomnú výmenu skúseností pri organizovaní
ďalších spoločných fotografických a filmových workshopov.
Vďaka realizácii mikroprojektu bude k dispozícii veľmi zaujímavá vzdelávacia ponuka
o prírodnom a kultúrnom dedičstve v kombinácii so získavaním zručností vo fotografovaní
a filmovaní v jedinečných prírodných podmienkach, umožňujúce vzdelávanie z oblastí akými
sú astrofotografia, fotografovanie prírody, filmy o prírode a životnom prostredí. Je to veľmi
atraktívna ponuka pre ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje „záľuby“, zručnosti, tvoriť film a

zaznamenávať obraz. Táto metóda sa použije na podporu prírodných a kultúrnych hodnôt medzi
sociálnymi skupinami, ktoré aktívne rozvíjajú svoje vášne, chcú sa relaxovať v prirodzenom,
čistom prostredí. Vytvorí sa spoločná vzdelávacia ponuka, ktorá bude zároveň podporovať
cezhraničný región. Na tento účel bude uzatvorená dohoda o vzájomnej cezhraničnej spolupráci
v oblasti vzdelávania v oblasti filmu a fotografie a propagácie prírodných, kultúrnych a
ekologických zdrojov o dedičstve. Využité zdroje OEE v Ożennej a prírodná cesta, ktorá bude
vytvorená v rámci MP, budú použité na environmentálne vzdelávanie.
Mládež z projektovej oblasti bude mať vytvorené podmienky pre rozvoj v uvedenej
oblasti a získavanie zručností pre použitie v odbornej práci. Pre tento región to budú nové
príležitosti na rozvoj cestovného ruchu vrátane agroturistiky a dosahovania dodatočných
zdrojov príjmov pre obyvateľov. Vytvorí sa inšpirácia na ďalšie spoločné akcie založené na
spoločných sociálnych a hospodárskych potrebách rozvoja slovensko-poľského pohraničia.
Projekt posilňuje vzdelávací potenciál oboch, partnerov - získavanie vedomostí a zručností
spoločnou realizáciou workshopov (tímami partnerov) na realizáciu budúcich vzdelávacích
aktivít. Projekt prispeje k zníženiu ekonomickej migrácie obyvateľov pohraničných oblastí,
najmä mladých ľudí. Spolupráca bude prebiehať aj medzi školami okresov Jaslo a Svidník a
poskytne možnosť výmeny skúseností v iných oblastiach vzdelávania. Vytvorená infraštruktúra
bude udržiavaná v primeranej kvalite a funkčnosti zamestnancami partnerov.

