Číslo z Centrálneho registra zmlúv UPSK: Dodatok 41/2021

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
pre individuálny mikroprojekt
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 8/2020/DPR zo dňa 20.01.2020,
na realizáciu mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“ (ďalej len „zmluva o poskytnutí
finančného príspevku“).
Uzavretý medzi:
Prešovským samosprávnym krajom,
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475, DIČ: 2021626332,
ďalej len „VÚC”,
zastúpeným: PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho
kraja
a
Centrum prvého kontaktu Snina,
so sídlom: Strojárska 2060, 069 01 Snina, Slovenská republika
IČO: 37878476, DIČ: 2021687613,1
ďalej len „mikroprijímateľ“,
v zastúpení: Ing. Jozefom Gerbocom, riaditeľom centra,
spolu pomenované ako „zmluvné strany”,

1

Čísla: DIČ (alebo ekvivalentný) alebo IČO, KRS (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný),
DPH (alebo ekvivalentný).

1

na základe §6 ods. 3 a §17 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 8/2020/DPR ďalej len
„zmluva”
a
na základe bodu VI Oznámenia pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko –Slovensko 2014-2020 v súvislosti s pandémiou
Covid-19
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
§1
ZMENY V ZMLUVE
1) V § 6 bode 1 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sa vypúšťa pôvodný text
a nahrádza sa novým textom ktorý znie:
1. Obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:
1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01.01.2020;
2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 31.12.2021;
§2
OSTATNÉ USTANOVENIA
1) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Ak sa niektoré ustanovenia dodatku k zmluve stanú neplatné, nebude možné ich vykonať
alebo budú v rozpore so zákonom, dodatok bude zmenený s cieľom nahradiť alebo
odstrániť neplatné, nevykonateľné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore so
zákonom. Ostatné ustanovenie dodatku zostávajú v platnosti.
2) Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom/poľskom jazyku2, v štyroch rovnopisoch, tri
rovnopisy pre VÚC a 1 rovnopis pre mikroprijímateľa.
3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami. V prípade
slovenského mikroprijímateľa nadobudne účinnosť v súlade so zákonom č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
internetovej stránke príslušnej inštitúcie.

2

Príslušne podľa sídla mikroprijímateľa

2

§4
PRÍLOHY K DODATKU K ZMLUVE
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
1. Aktuálna žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

V mene

V mene

Prešovského samosprávneho kraja

Mikroprijímateľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ing. Jozef Gerboc

predseda Prešovského samosprávneho kraja

riaditeľ centra

..............................................................................
Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje)

v.r.
.............................................................
Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje)

Prešov, 31.03.2021
..............................................................................
Miesto, dátum

Snina, 31.03.2021
.............................................................
Miesto, dátum

v.r.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 04.06.2021
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 05.06.2021
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Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.
Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Číslo mikroprojektu /

Numer mikroprojektu:

Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregiónom/VUC /
godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:

INT/EK/PO/3/III/A/0248

Data i

pečiatka / pieczęć
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Vedúci partner - žiadateľ
/ Partner wiodący -

Centrum prvého kontaktu Snina

wnioskodawca

Názov mikroprojektu /
Tytuł mikroprojektu

Prihraniční reportéri

Prioritná os / Oś priorytetowa

Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Špecifický cieľ / Cel

Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania.

szczegółowy

Kód intervencie / Kod
interwencji

Typ mikroprojektu / Typ
mikroprojektu

117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky
vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania,
zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora
flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania
a potvrdzovaním nadobudnutých zručností
individuálny / indywidualny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu
01-2020 - 12-2021

Oprávnené výdavky /

Partneri /
Partnerzy

Európsky fond
regionálneho rozvoja
/ Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Wydatki kwalifikowalne

Národné spolufinancovanie /štátna
pomoc / Współfinansowanie krajowe
Prostriedky zo
štátneho rozpočtu /
Środki z budżetu państwa

Centrum
prvého
kontaktu Snina
Spolu /

Razem

Vlastný vklad /

2 518,64 €

5 037,29 €

85%

5%

10%

42 816,88 €

2 518,64 €

5 037,29 €

Wartość całkowita mikroprojektu

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba
pozostałych partnerów (bez PW)
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Razem

Udział partnera

Wkład własny

42 816,88 €

Celková hodnota mikroprojektu /

Podiel
partnera /

Spolu /

50 372,81 €

100,00%

50 372,81
€

100%

50 372,81
€

100%

PL

1

SK

0

Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia
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Kvalita cezhraničného partnerstva /
Spoločná príprava mikroprojektu /

jakość partnerstwa transgranicznego

Wspólne przygotowanie mikroprojektu

Áno /

Tak

Partneri mikroprojektu sa niekoľkokrát stretli, pričom na jednotlivých stretnutiach analyzovali problém spojený
s kvalitou poskytovaných mediálnych služieb v prihraničnom regióne, následne hľadali vhodné kroky, na
základe ktorých by sa definovaný problém mohol riešiť. Prišli k záveru, že kvalitne poskytované mediálne
služby potrebujú kvalitných mediálnych pracovníkov. Týchto pracovníkov je možné postupne vychovať, alebo už
existujúcich pracovníkov dovzdelávať. Vzdelávať znamená poskytnúť odborné vedomosti. V mikroprojekte
"Prihraniční reportéri" spoločne vytvoríme študijné materiály, pripravené odborníkmi na uvedenú
problematiku. Študijné materiály v pilotnej fáze overíme v cykle odborných workshopov so žiakmi Strednej
priemyselnej školy vo Svidníku a záujemcom o mediálnu výchovu z radov odborníkov. Na základe odoziev
a pripomienok sa študijné materiály v prípade potreby upravia, pripraví sa okrem slovenskej aj ich poľská
jazyková mutácia a následne budú využívané v rámci učebného programu na mediálnu výchovu nielen na SPŠ
vo Svidníku, ale študijné materiály a celý systém odborných workshopov môže byť poskytnutý aj iným
vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v Poľsku
Spoločná realizácia mikroprojektu /

Wspólna realizacja mikroprojektu

Áno /

Tak

Realizácia jednotlivých úloh mikroprojektu "Prihraniční reportéri" sa realizuje prevažne na území Slovenska,
pričom každú naplánovanú úlohu implementujú obaja partneri spoločne. Konkrétne Úvodná a záverečnú
konferencia a štyri z naplánovaných piatich odborných workshopov sa uskutočnia na Slovenskom prihraničnom
území a jeden odborný workshop sa uskutoční v Poľskom prihraničnom území.
Spoločný personál mikroprojektu /

Wspólny personel mikroprojektu

Áno /

Tak

Partneri sa dohodli, že mikroprojekt bude mať spoločný personál, pričom pozíciu Hlavného koordinátora
projektu bude vykonávať zástupca slovenského partnera (CPK Snina). Hlavný koordinátor projektu bude
zároveň koordinovať činnosť aj slovenského partnera.
Okrem Hlavného koordinátora projektu boli definované aj ostatné pozície projektového tímu, a to:
- Koordinátor mikroprojektu Pľ partnera (nehonorovaná funkcia)
- Finančný koordinátor Sk partnera
- Asistent koordinátorov Pľ partnera (nehonorovaná funkcia)
Spoločné financovanie mikroprojektu. /

Wspólne finansowanie mikroprojektu

POPIS MIKROPROJEKTU /
Odôvodnenie mikroprojektu /

Nie /

Nie

OPIS MIKROPROJEKTU

Uzasadnienie mikroprojektu

Územia Severovýchodného Slovenska ako aj Juhovýchodného Poľska patria medzi územia
s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci svojich krajín. Ako negatívum spomínaného územia
môžeme označiť absenciu priemyslu, ktorý by dokázal zamestnať ľudí a tak znížiť nezamestnanosť.
Na strane druhej je možné označiť ako pozitívum daného územia jeho krásu a nedotknuteľnosť
krajiny, ktorá nie je zaťažená znečisteným ovzduším z priemyselnej výroby. Žiaľ, o kráse prírody
a možnostiach oddychu v danom regióne vedia len domáci a možno málo zablúdivších turistov.
Chýba, alebo je nedostatočná a nekvalitná informovanosť a propagácia daného prihraničného
územia. Celoštátne médiá na oboch stranách hranice prinášajú o dianí na danom území informácie
len sporadicky a to hlavne v prípadoch, keď sa v danom regióne udeje nejaká, obvykle kuriózna
alebo negatívna udalosť. Ak by však prinášané informácie pozitívne informovali a poukazovali na
bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo ako aj na unikátnosť pohraničného regiónu, mohlo by to
prispieť k zvýšenému rozvoju cestovného ruchu a s ním spojenému zvýšeniu zamestnanosti
a zníženiu odlivu prevažne mladých ľudí z regiónu, ktorí opúšťajú región a odchádzajú za prácou
do iných regiónov Slovenska alebo do zahraničia. Nositeľmi pozitívnych informácií by sa mohli stať
regionálne slovenské a poľské médiá, ktoré majú k danému regiónu blízko a ktorým záleží na
rozvoji svojho regiónu. Priniesť v médiách kvalitné informácie o regióne znamená mať kvalitných
pracovníkov pôsobiacich v regionálnych médiách. Individuálny mikroprojekt (pripravovaný
Verzia zo dňa 31-03-2021 - kontrolné číslo 2837586449
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spoločne Sk + Pľ partnermi) pod názvom "Prihraniční reportéri" si dáva za cieľ postupným
vzdelávaním pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. V rámci mikroprojektu
skupina odborníkov pôsobiacich v médiách pripraví študijné materiály na danú problematiku.
Študijné materiály budú v pilotnej fáze predstavené v cykle odborných workshopov nielen žiakom
Strednej priemyselnej školy vo Svidníku ale aj záujemcom o mediálnu výchovu z radov
profesionálnych mediálnych pracovníkov. Každá preberaná téma bude okrem teoretickej časti
obohatená o praktickú časť, v ktorej si prebranú problematiku budú môcť frekventanti pod
dohľadom odborníkov aj prakticky vyskúšať a overiť tak získané teoretické vedomosti. Na základe
poznatkov a spätnej väzby získanej z týchto workshopov sa študijné materiály v prípade potreby
upravia a poskytnú ako študijné materiály pre ďalšiu mediálnu výchovu nielen pre Strednú
priemyselnú školu vo Svidníku, ale daný vzdelávací systém môže byť poskytnutý aj iným
vzdelávacím inštitúciám a záujemcom o mediálne vzdelávanie nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.
Kvalitná regionálna mediálna práca sama o sebe nemusí prispieť k zníženiu nezamestnanosti, no
zaručene môže naštartovať záujem o prihraničný región a tým aj proces rozvoja cestovného ruchu,
ktorý spolu s ponukou ďalších služieb môže v prihraničnom regióne prispieť k zníženiu
nezamestnanosti.
Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa
programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu
Mikroprojekt "Prihraniční reportéri", si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov
regionálnych médií.
Mediálni špecialisti a experti pripravia študijné materiály na zadefinovanú problematiku. Tieto
materiály sa pilotne
overia v cykle odborných workshopov hlavne na žiakoch Strednej priemyselnej školy vo Svidníku.
Na základe získaných poznatkov budú môcť byť tieto materiály zaradené do vzdelávacieho cyklu
mediálnej výchovy nielen uvedenej školy, ale aj ostatných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a v
Poľsku. Práve mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ sa rozhodol svojimi Úlohami vyplniť vzniknutú
medzeru v systéme mediálneho vzdelávania a tak prispieť k rozvoju cezhraničného a celoživotného
vzdelávania v prihraničnom slovensko-poľskom regióne.
Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispejú k realizácii hlavného
cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu
ogólnego mikroprojektu

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri" si stanovil tieto dva špecifické ciele:
Špecifický cieľ č.1 - Intenzívnejšie mediálne informovať prihraničnú verejnosť o mikroprojekte
a jeho úlohách.
Špecifický cieľ č.2 - Cyklom odborných workshopov pripraviť študijné materiály pre kvalitnejšiu
mediálnu výchovu na stredných školách a vzdelávacích inštitúciách
Výsledkom Špecifického cieľa č.1 bude zvýšená informovanosť obyvateľov prihraničného regiónu
o regióne čo prispeje k postupnému budovaniu záujmu samotných obyvateľov prihraničného
regiónu o dianie v regióne, čo následne vyvolá dopyt po nových a kvalitnejších regionálnych
informáciách.
Výsledkom Špecifického cieľa č.2 bude položenie základov k zlepšeniu kvality mediálnej výchovy
vo vzdelávacích inštitúciách a následne k zvýšeniu odbornej vzdelanosti pracovníkov pracujúcich
v odvetví médií, ktorí budú môcť svoju prácu vykonávať profesionálnejšie.
Cieľové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny /

Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na

grupy docelowe

→ vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiaci/študenti
Verzia zo dňa 31-03-2021 - kontrolné číslo 2837586449
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Pilotne v rámci mikroprojektu "Prihraniční reportéri" budú primárnou cieľovou skupinou žiaci
Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Sekundárnou skupinou sú všetci obyvatelia nielen
Slovenska a Poľska ale aj ostatných krajín Európskej únie a neposlednom rade aj Ukrajiny, ktorá
s daným územím susedí. Výsledkom mikroprojektu bude študijný materiál, ktorý budú môcť do
svojho učebného programu mediálnej výchovy zaradiť aj iné stredné školy a vzdelávacie inštitúcie.
Na základe toho je možné pri poskytovaní kvalitných vzdelávacích službách postupne vychovávať
kvalitných mediálnych pracovníkov. Kvalitní mediálny pracovníci budú môcť prinášať kvalitné
informácie o regióne v regionálnych a aj v ich partnerských médiách pôsobiacich na celom území,
ktoré prinesú zvýšený záujem o daný región, čo bude znamenať aj zvýšenú návštevnosť daného
regiónu a spokojnosť osôb ktoré budú dané služby využívať .
→ národnostné menšiny

Úlohy mikroprojektu /
Názov úlohy /

Nazwa zadania

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu
zaangażowani w realizację zadania

Medializácia mikroprojektu
Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“

Termín realizácie / Termin realizacji

2020-01 - 2021-12

Miesto realizácie / Miejsce realizacji

Svidník, Snina

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / Opis
zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja zadania)

Zadania mikroprojektu

Úloha č.1 slúži na medializáciu a zviditeľnenie mikroprojektu, cieľov
a špecifických cieľov mikroprojektu . V rámci naplánovanej úlohy sa
uskutočnia dve Press konferenie, ktoré pri úvodnej Press konferencii
budú informovať o pripravovanom mikroprojekte, jeho aktivitách
a možnosti zapojenia sa pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a médií
v jej pripravovaných vzdelávacích seminároch. Pri záverečnej Press
konferencii budú zhodnotené dosiahnuté výstupy s poukázaním na
dosiahnutie/nedosiahnutie stanoveného výsledku. Úvodná konferencia
je naplánovaná v Svidníku a záverečná konferencia v Snine. Na oboch
konferenciách očakávame účasť po 20 účastníkov-zástupcov
vzdelávacích inštitúcií a médií pôsobiacich na oboch stranách hranice.
Propagácia mikroprojektu bude pozostávať zo spravodajských reportáží
v trvaní cca 3 minúty a informácií zverejnených na internetovej stránke
mikroprojektu. Reportáže budú odvysielané v regionálnych televíziách,
pričom vysielanie je voľne šírené, to znamená, že ho môžu obyvatelia,
vrátane marginalizovaných skupín prijímať bezplatne! Nosným médiom
šírenia propagácie a informovania o úlohách mikroprojektu budú
regionálne televízie a internetová stránka mikroprojektu.

Verzia zo dňa 31-03-2021 - kontrolné číslo 2837586449
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Kategória výdavkov

Názov a popis výdavku

Počet/Jednotka

Kategoria wydatków

Nazwa i opis wydatku

Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartość
jednostki

Celkom
Ogółem

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

Úvodná "Press" konferencia:
20 účastníkov zo Slovenska a Poľska.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(1 deň) - 100,00 EUR;
- Strava: obed 20 účastníkov á 6,00
EUR - spolu 120,00 EUR;
- Coffe break: (20 účastníkov á 1,50
EUR) - spolu 30,00 EUR;
- Tlmočenie á 120,00 EUR;
- Nákup propagačného materiálu:
(20+2 sád obal, taška, pero, poznámkový blok,
magnetka á 15,00 EUR/sadu) - spolu
330,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov:
(2x100 km á 0,90 EUR /km doprava
pre projektový tím je hradená
z položky "riadenie a propagácia") spolu 180,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z konferencie
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
- Spolu za konferenciu-980,00 EUR

1,00 komplet

980,00 €

980,00 €

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

Záverečná "Press" konferencia:
20 účastníkov zo Slovenska a Poľska.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(1 deň) - 100,00 EUR;
- Strava: obed 20 účastníkov á 6,00
EUR - spolu 120,00 EUR; EUR;
- Coffe break: (20 účastníkov á 1,50
EUR) - spolu 30,00 EUR;
- Tlmočenie á 120,00 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: (20
sád obal, taška, pero, poznámkový blok,
magnetka á 15,00 EUR/sadu) - spolu
300,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov:
(2x110 km á 0,90 EURdoprava pre
projektový tím je hradená z položky
"riadenie a propagácia") - spolu
200,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z konferencie
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
- Spolu za konferenciu-970,00 EUR

1,00 komplet

970,00 €

970,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia
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Programové ukazovatele výstupu /

Wskaźniki produktu programu

Úloha nerealizuje programový ukazovateľ / Zadanie nie realizuje wskaźnika programu
Individuálne ukazovatele /

Wskaźniki własne

Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego
Názov úlohy /

Nazwa zadania

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu
zaangażowani w realizację zadania

Odborné workshopy
Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“

Termín realizácie / Termin realizacji

2020-02 - 2021-12

Miesto realizácie / Miejsce realizacji

Snina, Svidník, Poľsko

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / Opis
zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja zadania)

V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 odborných workshopov.
Každého workshopu sa zúčastní 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska.
Každý workshop budú viesť dvaja lektori. Bezproblémový priebeh
workshopov zabezpečia spoločne členovia oboch projektových tímov.
Z každého workshopu bude spracovaný mediálny výstup zverejnený
v dostupných regionálnych médiách, ktorých vysielanie je voľne šírené,
to znamená, že ho môžu obyvatelia, vrátane marginalizovaných skupín
prijímať bezplatne! Spracovaný materiál bude preložený do poľského
jazyka a umiestnený na webovej stránke projektu v Sk+Pľ jazyku. Na
záver budú všetky mediálne výstupy z jednotlivých workshopov
umiestnené na webovú stránku projektu.
Zo zadefinovanej problemtiky budú spracované študijné materiály,
preberané na workshopoch:
Workshop č.1 – Spracovanie informácií ... (Snina, 5 hodín teória + 10
hodín prax):
Workshop č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu ... (Svidník, 10
hodín teória + 20 hodín prax):
Workshop č.3 – Postprodukčné spracovanie ... (Snina, 5 hodín teória
+ 15 hodín prax):
Workshop č.4 – Export tlačových správ ... (Snina, 5 hodín teória + 10
hodín prax):
Workshop č.5 – Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia
spracovaných materiálov (Poľsko, 15 hodín prax).
Zakúpené technické vybavenia bude využité počas praktickej výuky na
všetkých workshopoch. Pre workshop č.2 bude potrebné okrem
vlastnej prenajať si aj špeciálnu techniku (2 x Black magic kamery, 1 x
live strižňa, 2 x svetlá, 1 x striemer).

Verzia zo dňa 31-03-2021 - kontrolné číslo 2837586449
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Kategória výdavkov

Názov a popis výdavku

Počet/Jednotka

Kategoria wydatków

Nazwa i opis wydatku

Liczba / Jednostka

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

Workshop č.1 – Spracovanie
informácií (Snina):
18 účastníkov zo Slovenska a Poľska,
2 lektori, 5 členov projektových
týmov.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR;
- Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov
á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2
noci) - spolu 1.750,00 EUR;
- Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00
EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov
á 7,00 EUR x 2 večera) - spolu 800,00
EUR;
- Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov
á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu
112,50 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: (25
sád - obal, taška, pero, poznámkový
blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) spolu 375,00 EUR;
- Spracovanie študijných materiálov:
(spracovanie problematiky á 700,00
EUR; preklad materiálu do poľského
jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00
EUR;
- Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň
x 3 dni, celkovo 15 hodín á 30,00
EUR/hodinu - odmena zahŕňa
cestovné náklady, nezahŕňa náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré hradí
organizátor) – spolu 450,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov: (cesta tam
a späť 2 x 100 km á 1,5 EUR; doprava
pre projektový tím je hradená
z položky "riadenie a propagácia") spolu 300,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z workshopu
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
- Spolu za workshop – 5.037,50 EUR
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Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Workshop č.2 – Obsluha kamery,
fotoaparátu, diktafónu (Svidník):
18 účastníkov zo Slovenska a Poľska,
2 lektori, 5 členov projektových
týmov.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(4 dni á 100,00 EUR) - spolu 400 EUR;
- Ubytovanie na 4 noci: (7 účastníkov
á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 4
noci) - spolu 980,00 EUR;
- Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00
EUR x 6 obed; večera 7 účastníkov
á 15,00 EUR x 5 večera) - spolu
1.145,00 EUR;
- Coffe break: (6 dni po 25 účastníkov
á 1,5 EUR=6 x 25 x 1,5 EUR) - spolu
225,00 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: (25
sád - obal, taška, pero, poznámkový
blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) spolu 375,00 EUR;
- Spracovanie študijných materiálov:
(spracovanie problematiky á 700,00
EUR; preklad materiálu do poľského
jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00
EUR;
- Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň
x 6 dní, spolu 30 hodín á 30,00
EUR/hodinu - odmena zahŕňa
cestovné náklady, nezahŕňa náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré hradí
organizátor) – spolu 900,00 EUR;
- prenájom špeciálnej techniky
(2xBlack magic kamery, 1xlive
strižne, 2xsvetlá, 1xstriemer) á 800,00
EUR;
- Spracovanie materiálu z workshopu
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
-Spolu za workshop – 5.875,00 EUR
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Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Workshop č.3 – Postprodukčné
spracovanie (Snina):
18 účastníkov zo Slovenska a Poľska,
2 lektori, 5 členov projektových
týmov.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(3 dni á 100,00 EUR) - spolu 300 EUR;
- Ubytovanie na 3 noci: (25 účastníkov
á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 3
noci) - spolu 2.625,00 EUR;
- Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00
EUR x 4 obed; večera 25 účastníkov
á 7,00 EUR x 3 večera) - spolu
1.125,00 EUR;
- Coffe break: (4 dni po 25 účastníkov
á 1,5 EUR=4 x 25 x 1,5 EUR) - spolu
150,00 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: (25
sád - obal, taška, pero, poznámkový
blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) spolu 375,00 EUR.
- Spracovanie študijných materiálov:
(spracovanie problematiky á 700,00
EUR; preklad materiálu do poľského
jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00
EUR;
- Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň
x 4 dni, spolu 20 hodín á 30,00
EUR/hodinu - odmena zahŕňa
cestovné náklady, nezahŕňa náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré hradí
organizátor) – spolu 600,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov: (cesta tam
a späť 2 x 90 km á 1,5 EUR; doprava
pre projektový tím je hradená
z položky "riadenie a propagácia") spolu 270,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z workshopu
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
-Spolu za workshop – 6.495,00 EUR
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Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Workshop č.4 – Export tlačových
správ (Snina):
18 účastníkov zo Slovenska a Poľska,
2 lektori, 5 členov projektových
týmov.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR;
- Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov
á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2
noci) - spolu 1.750,00 EUR;
- Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00
EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov
á 7,00 EUR x 2 večera) - spolu 800,00
EUR;
- Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov
á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu
112,50 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: (25
sád - obal, taška, pero, poznámkový
blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) spolu 375,00 EUR.
- Spracovanie študijných materiálov:
(spracovanie problematiky á 700,00
EUR; preklad materiálu do poľského
jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00
EUR;
- Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň
x 3 dni, celkovo 15 hodín á 30,00
EUR/hodinu - odmena zahŕňa
cestovné náklady, nezahŕňa náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré hradí
organizátor) – spolu 450,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov: (cesta tam
a späť 2 x 100 km á 1,5 EUR; doprava
pre projektový tím je hradená
z položky "riadenie a propagácia") spolu 300,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z workshopu
pre web stránku projektu vrátane jeho
prekladu do poľského jazyka á 100,00
EUR;
- Spolu za workshop – 5.037,50 EUR
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Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Workshop č.5 – Finalizácia materiálov
(Poľsko):
18 účastníkov zo Slovenska a Poľska,
2 lektori, 5 členov projektových
týmov.
Náklady zahŕňajú:
- Prenájom konferenčných priestorov
(2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR;
- Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov
á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2
noci) - spolu 1.750,00 EUR;
- Strava: (obed 25 účastníkov á 8,00
EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov
á 9,20 EUR x 2 večera) - spolu
1.060,00 EUR;
- Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov
á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu
112,50 EUR;
- Nákup propagačného materiálu: ( 25
sád - obal, taška, pero, poznámkový
blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) spolu 375,00 EUR;
- Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň
x 3 dni, spolu 15 hodín á 30,00
EUR/hodinu - odmena zahŕňa
cestovné náklady, nezahŕňa náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré hradí
organizátor) – spolu 450,00 EUR;
- Doprava pre účastníkov: (cesta tam
a späť 2 x 140 km á 1,5 EUR; doprava
pre projektový tím je hradená
z položky "riadenie a propagácia") spolu 420,00 EUR;
- Spracovanie materiálu z workshopu
a výstupov prác pre web stránku
projektu vrátane jeho prekladu do
poľského jazyka á 300,00 EUR;
- Spolu za workshop – 4.667,50 EUR

1,00 komplet

4 667,50 €

4 667,50 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposażenie

Základná sada technického vybavenia
pozostáva z:
-1 x Bezzrkadlový komplet digitálneho
fotoaparátu vrátane objektívu
á 1.700,00 EUR;
-1 x Elektronický stabilizátor kamery
á 665,00 EUR;
-1 x Statívový kit ku kamere á 320,00
EUR;
-2 x Sada UHF bezdrôtových
mikrofónov (á 324,00 EUR), spolu
– 648,00 EUR;
-1 x UHF bezdrôtový mikrofón
á 180,00 EUR;
-6 x Záznamová SDHC 64 GB karta (á
33,00 EUR) – spolu 198,00 EUR;
-1 x Profesionálny notebook na
spracovanie videa á 1.700,00 EUR;
-1 x Software na strih videa
á 1.000,00 EUR;
- Transportná taška/vak/ruksak na
fotoaparát s objektívom
a príslušenstvom á 420,00 EUR;
Spolu - 6.831,00 EUR

1,00 komplet

6 831,00 €

6 831,00 €
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Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania

33 943,50 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia
Programové ukazovatele výstupu /
Ukazovateľ

Wskaźniki produktu programu

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateľa

Hodnota naplánovaná pre úlohu

Wskaźnik

Wartość planowana dla zadania

4.3 Počet spoločných miestnych
aktivít na podporu zamestnanosti
a spoločných školení
→ Počet odborných workshopov
CO44. Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení
(ukazovateľ EK)
→ Počet účastníkov odborných
workshopov

0,00 €

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

5,00 liczba

Prezenčné listiny, fotodokumentácia,
spravodajské reportáže z odborných
workshopov uverejnené
v regionálnych médiách

125,00 liczba

Prezenčné listiny, fotodokumentácia,
spravodajské reportáže z odborných
workshopov uverejnené
v regionálnych médiách

Individuálne ukazovatele /

Wskaźniki własne

Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego
Názov úlohy /

Nazwa zadania

Miesto realizácie / Miejsce realizacji

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
( vrátane propagácie mikroprojektu):
/ Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja mikroprojektu)

Riadenie a propagácia mikroprojektu - Centrum prvého kontaktu Snina
Snina
Riadenie a propagácia mikroprojektu "Prihraniční reportéri" v sebe
zahŕňa:
- personálne, kancelárske a administratívne výdavky slovenského
projektového tímu počas 24 mesačnej
realizácie mikroprojektu:
- Hlavný koordinátor mikroprojektu
- Finančný koordinátor
- kancelárske a administratívne výdavky slovenského projektového
tímu počas 24 mesačnej realizácie
mikroprojektu;
- výroba roll-up banneru a reklamnej tabule mikroprojektu;
- vytvorenie dvojjazyčnej multi jazyčnej web stránky projektu v Sk a Pľ
jazyku slúžiacej na zverejňovanie
všetkých produktov/výstupov mikroprojektu;
- medializácia a propagácia mikroprojektu odvysielaním spravodajskej
reportáže v regionálnych médiách
šíriacich svoje vysielanie bezplatne;
- cestovné náklady spojené so stretnutiami projektového tímu a účasť
na konferenciách a workshopoch.
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Kategória výdavkov

Názov a popis výdavku

Počet/Jednotka

Kategoria wydatków

Nazwa i opis wydatku

Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartość
jednostki

Celkom
Ogółem

Personálne výdavky
/ Koszt personelu

Mzdové náklady vrátane odvodov
slovenského projektového tímu
mikroprojektu:
- Hlavný koordinátor mikroprojektu 24 mesiacov;
- Finančný koordinátor - 24 mesiacov;

0,00

0,00 €

8 190,70 €

Kancelárske
a administratívne
výdavky / Wydatki
biurowe i administracyjne

Kancelárske a administratívne
náklady - 24 mesiacov

0,00

0,00 €

1 228,61 €

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

Náklady zahŕňajú náklady na výrobu
1 x roll- up banneru mikroprojektu
á 100,00 EUR
a 1 x reklamnej tabule mikroprojektu
á 60,00 EUR;
Spolu - 160,00 EUR

1,00 komplet

160,00 €

160,00 €

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

Vytvorenie dvojjazyčnej multi web
stránky projektu v Sk a Pľ jazyku na
zverejňovanie všetkých
produktov/výstupov mikroprojektu
vrátane web hostingu - 3.600 EUR

1,00 komplet

3 600,00 €

3 600,00 €

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

Medializácia a propagácia
mikroprojektu. Náklady spojené
s odvysielaním Statického televízneho
oznamu (jpeg Full HD 1920x1080;
15sec; minimum 24 odvysielaní) 2x
á 150,00 EUR/ reportáž)- spolu 300,00
EUR

2,00 liczba

150,00 €

300,00 €

Výdavky na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróży
i zakwaterowania

Cestovné náklady spojené so
stretnutiami projektového tímu
a účasť na konferenciách
a workshopoch

1,00 komplet

1 000,00 €

1 000,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania

14 479,31 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia

0,00 €
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ROZPOČET PROJEKTU /

BUDŻET PROJEKTU

Centrum prvého kontaktu
Snina

Kategória výdavkov / Kategoria wydatków
1

2

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

33 122,50 €

Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie

6 831,00 €

Personálne výdavky / Koszt personelu

8 190,70 €

Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne

1 228,61 €

Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania

1 000,00 €

Spolu /

50 372,81 €

Razem

MIKROPROJEKT SPOLU /

50 372,81 €

RAZEM MIKROPROJEKT

Financovanie /

Finansowanie

Európsky fond regionálneho rozvoja

Štátny rozpočet

Vlastný vklad

Spolu

Vecný vklad

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Państwa

Wkład własny

Razem

Wkład rzeczowy

42 816,88 €

2 518,64 €

Percento financovania jednotlivých partnerov [%] /

5 037,29 €

50 372,81 €

procent finansowania poszczególnych partnerów

0,00 €
[%]

Centrum prvého kontaktu Snina
85,00%
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HARMONOGRAM AKTIVÍT /
Úlohy /

Miesto realizácie /

Zadania

Štvrťrok /

Kwartał

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miejsce realizacji

Realizačná jednotka /
Jednostka realizująca

1 (01-2020 - 03-2020)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

Štvrťrok /

Kwartał

2 (04-2020 - 06-2020)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

Štvrťrok /

Kwartał

3 (07-2020 - 09-2020)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

Štvrťrok /
Medializácia
mikroprojektu

Kwartał

Svidník, Snina
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Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Štvrťrok /

Kwartał

5 (01-2021 - 03-2021)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

Štvrťrok /

Kwartał

6 (04-2021 - 06-2021)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

Štvrťrok /

Kwartał

7 (07-2021 - 09-2021)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu
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Štvrťrok /

Kwartał

8 (10-2021 - 12-2021)

Svidník, Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Odborné workshopy

Snina, Svidník, Poľsko

→ Centrum prvého kontaktu
Snina
→ Bieszczadzka Fundacja
– „Orelec GALA“

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Centrum prvého
kontaktu Snina)

Snina

→ Centrum prvého kontaktu
Snina - Financujúci partner

Medializácia
mikroprojektu

PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE /

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE

Programové ukazovatele výstupu /

Wskaźniki produktu programu

Názvy jednotlivých ukazovateľov

Jednotka Záverečná hodnota

Nazwy poszczególnych wskaźników

Jednostka

4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných
školení

liczba

5,00

liczba

5,00

liczba

125,00

liczba

125,00

→ Počet odborných workshopov
CO44. Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení (ukazovateľ EK)
→ Počet účastníkov odborných workshopov

Individuálne ukazovatele /

Wartość końcowa

Wskaźniki własne

Neboli uvedené individuálne ukazovatele / Brak wskaźników własnych

Cezhraničný dopad /

Wpływ transgraniczny

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri", si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov
médií na oboch stranách prihraničného slovensko - poľského regiónu.
V rámci mikroprojektu skupina odborníkov a expertov pôsobiacich v médiách pripraví študijné
materiály na zadefinovanú problematiku. Študijné materiály budú v pilotnej fáze predstavené
v cykle odborných workshopov nielen žiakom Strednej priemyselnej školy vo Svidníku ale aj
záujemcom o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov. Na základe
poznatkov a spätnej väzby získanej z týchto workshopov sa študijné materiály v prípade potreby
upravia, pripraví sa okrem slovenskej aj ich poľská jazyková mutácia a študijné materiály budú
využívané v rámci učebného programu mediálnej výchovy nielen na Strednej priemyselnej škole vo
Svidníku, ale študijné materiály a celý ucelený systém odborných workshopov (knoh-how) môže
byť poskytnutý aj iným stredným školám, vzdelávacím inštitúciám a záujemcom o mediálne
vzdelávanie nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.
Kvalitná regionálna mediálna práca sama o sebe nemusí prispieť k zníženiu nezamestnanosti, no
zaručene môže naštartovať proces rozvoja cestovného ruchu, ktorý spolu s ponukou ďalších
služieb prinesie v prihraničnom regióne zníženie nezamestnanosti.
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Udržateľnosť mikroprojektu /

Trwałość mikroprojektu

Spolupráca partnerov mikroprojektom "Prihraniční reportéri" nekončí. Vlastníctvo projektových
výsledkov - študijné materiály a celý systém odborných workshopov (knoh-how), ako aj skúsenosti
získané počas realizácie mikroprojektu dovolia pokračovať v odovzdávaní komplexných informácií
pre ostatných záujemcov o mediálne vzdelávanie na oboch stranách hranice. Model odborného
vzdelávania mediálnych pracovníkov môže slúžiť ako základ pre proces celoživotného vzdelávania,
poprípade ako časť učebných osnov stredných a vysokých škôl zameraných na mediálnu výchovu.
Študijné materiály sa môžu časom rozšíriť o nové - aktuálne poznatky v oblasti mediálnej práce
a techník spojených s médiami.
Pevne veríme, že mikroprojekt "Prihraniční reportéri" bude tvoriť základný kameň k výchove
kvalitných mediálnych pracovníkov minimálne v slovensko-poľskom prihraničí.

Horizontálne princípy /
Horizontálne
princípy

Druh
podpory

Zasady horyzontalne

Typ wsparcia

princíp rovnosti
príležitosti žien
a mužov
/ Równouprawnienie płci

Pozitívny /

Horizontálne
princípy

Druh
podpory

Zasady horyzontalne

Typ wsparcia

rovnaké príležitosti
a nediskriminácia
/ Równość szans

Pozytywny

Pozitívny /
Pozytywny

i niedyskryminacja

Horizontálne
princípy

Druh
podpory

Zasady horyzontalne

Typ wsparcia

Udržateľný rozvoj
/ Zrównoważony rozwój

Neutrálny
/ Neutralny

Zasady horyzontalne

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Pri výbere účastníkov odborných workshopov bude kladený dôraz výlučne
na vedomosti, kompetencie a schopnosti uchádzačov. Budú vedené
s prihliadnutím na individuálne schopnosti a potreby ich účastníkov
s prihliadnutím na dodržanie princípu rovnosti mužov a žien. Dôkazom
o dodržaní princípu rovnosti mužov a žien budú prezenčné listiny, výstupy
na webovej stránke mikroprojektu, mediálne výstupy z jednotlivých
odborných workshopovako a predkladané správy.
Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri" je otvorený všetkým záujemcom
o zvýšenie vzdelania v oblasti médií na stredných školách. Princíp
rovnakých príležitostí a eliminácie diskriminácie bol zahľadnený už vo fáze
plánovania a bude uplatňovaný aj vo fáze implementácie mikroprojektu.
Predchádza diskriminácii na základe pohlavia, rasovú alebo etnickú
príslušnosť, náboženstvo alebo názory, zdravotné postihnutie, vek alebo
sexuálnu orientáciu a zohľadňuje požiadavky týkajúce sa dostupnosti pre
osoby so zdravotným postihnutím.
Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Snahou mikroprojektu "Prihraniční reportéri" je uspokojiť potrebu
slovensko - poľského pohraničného regiónu zaviesť a skvalitniť mediálnu
výchovu v slovenských ale aj poľských stredných školách a vo vzdelávacích
inštitúciách zameriavajúcich sa na celoživotné vzdelávanie obyvateľstva.
V regióne bohatom na národnostné menšiny by takéto vzdelanie mohlo
zvýšiť uplatnenie týchto pracovníkov v praxi priamo v domácom prihraničnom regióne.
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VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA /

OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO

Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ.
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.

Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ.
Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojekt jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy
UE.

Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Vyhlásenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou
legislatívou.
Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.

Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov.
Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov.
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely
spojené s realizáciou mikroprojektu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych
z realizacją projektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie operačných programov.
Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení
Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej
osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej

Oficiálna pečiatka žiadateľa /

Oficjalna pieczęć

wnioskodawcy

pečiatka / pieczęć
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PRÍLOHY /

ZAŁĄCZNIKI

Príloha / Załącznik
Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze
wzorem)

Súvaha za predchádzajúci rok
Bilans za ubiegły rok

Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok

Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami

Bolo priložené? / Czy dołączono?

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Nie /

Nie

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Áno /

Tak

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem

Štatút/stanovy
Statut

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že
nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky)
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt
Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie

Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke
Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku
Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera
Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikroprojektu.
Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu

Pr.11 Technické parametre novovytvorenej webovej stránky mikroprojektu
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