I.1 Nazwa projektu / Názov projektu (V3)

Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny
produkt turystyczny
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do
cezhraničného turistického produktu

I.1 a Rodzaj projektu / Druh projektu

Standardowy
Štandardný

I.2 Oś priorytetowa / Prioritná os

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia

I.3 Cel szczegółowy / Špecifický cieľ

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez
odwiedzających i mieszkańców
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a
prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

I.4 Partner wiodący - Wnioskodawca / Vedúci partner Žiadateľ

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

I.5 Liczba pozostałych partnerów
(bez PW) / Počet ostatných
partnerov (bez VP)

I.6 Okres realizacji
projektu / Obdobie
realizácie projektu

3

Planowany termin
rozpoczęcia
projektu / Plánované
začatie projektu
Planowany termin
zakończenia
projektu / Plánované
ukončenie projektu

Kraj pochodzenia partnerów /
Krajina sídla partnerov

01.10.2018

30.09.2020

PL

3

SK

1

Czas trwania
projektu ( w
miesiącach) / trvania
projektu ( v
mesiacoch)

24

Wartość całkowita projektu / Celková hodnota projektu

429 181,20€

Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky

429 181,20€

I.7
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky

0,00€

Wartość całkowita dochodów / Celková hodnota príjmov

0,00€

I.8 Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky
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Współfinansowanie krajowe / Národné
spolufinancovanie

Partnerzy
Partneri

EFRR

Środki
budżetu
państwa /
Prostriedky
štátneho
rozpočtu

Budżet
jednostek
Inne krajowe
samorządu
środki
terytorialnego /
publiczne / Iné
Rozpočet
verejné
jednotky
prostriedky
územnej
samosprávy

Łączna
wartość
%
wydatków
Wydatki
dofinansowania EFRR wg
kwalifikowalne /
z EFRR /
zasady 20% /
Oprávnené
finančného
Výdavky
výdavky
príspevku z
realizované
EFRR
mimo oprávne
né územia
(pravidlo 20%)

Prywatne /
Súkromné

PW / VP

90 204,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15 918,45 €

106 123,00 €

85,00%

6 183,75 €

P1

149 213,25 €

17 554,50 €

0,00 €

0,00 €

8 777,25 €

175 545,00 €

85,00%

13 910,25 €

P2

51 743,75 €

0,00 €

9 131,25 €

0,00 €

0,00 €

60 875,00 €

85,00%

0,00 €

P3

73 642,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12 995,73 €

86 638,20 €

85,00%

0,00 €

Suma / Suma

364 804,02 €

17 554,50 €

9 131,25 €

0,00 €

37 691,43 €

429 181,20 €

85,00%

20 094,00 €

I.9 Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad
Partner / Partner

Wartość/ Hodnota

Suma / Suma
I.10 Wydatki kwalifikowalne z pomocą publiczną / Oprávnené výdavky so štátnou pomocou
Pomoc de minimis

Partnerzy / Partneri

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

Suma / Suma

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%

Regionalna pomoc inwestycyjna / Regionálna investičná pomoc

Partnerzy / Partneri

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

Suma / Suma

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego / Pomoc pre kultúru a uchovanie kultúrneho dedičstva

Partnerzy / Partneri

EFRR

Suma / Suma
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Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%
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Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną / Pomoc pre športovú infraštruktúru a
polyfunkčnú rekreačnú infraštruktúru

Partnerzy / Partneri

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

Suma / Suma

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną / Investičná pomoc pre miestnu infraštruktúru

Partnerzy / Partneri

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Suma / Suma

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%

Inna / Iná

Partnerzy / Partneri

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

Suma / Suma

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

0,00%

I.11 Wydatki kwalifikowalne wolne od pomocy publicznej / Oprávnené výdavky bez štátnej pomoci

Partnerzy / Partneri

PW / VP

EFRR

Wydatki
kwalifikowalne /
Oprávnené
výdavky

% dofinansowania
z EFRR / %
finančného
príspevku z EFRR

Łączna wartość
wydatków EFRR
wg zasady 20% /
Výdavky
realizované mimo
oprávnené územia
(pravidlo 20%)

90 204,55 €

106 123,00 €

85,00%

6 183,75 €

P1

149 213,25 €

175 545,00 €

85,00%

13 910,25 €

P2

51 743,75 €

60 875,00 €

85,00%

0,00 €

P3

73 642,47 €

86 638,20 €

85,00%

0,00 €

364 804,02 €

429 181,20 €

85,00%

20 094,00 €

Suma / Suma
II Partnerzy projektu / Partneri projektu
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II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie
Nazwa wnioskodawcy / Názov žiadateľa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Forma prawna / Právna forma

stowarzyszenia
združenia

Osoba/y upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať žiadateľa
Imię / Meno
Jerzy

Nazwisko / Priezvisko
Kapłon

Stanowisko / Stanovisko
Dyrektor COTG PTTK w Krakowie

Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa

Organizacje pozarządowe non-profit
Neziskové mimovládne organizácie

Kraj / Krajina

Polska
Poľsko

Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu

Jagiellońska, 6/6a

Kod pocztowy / PSČ

31-010

Miasto / Mesto

Kraków

NTS / NUTS

Inny
Iný

REGON / IČO

007023010

NIP / DIČ

526-00-10-044

Możliwość odzyskania VAT / Možnosť
vrátenia DPH

Nie
Nie

Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem
podstawy prawnej / Prosíme o
odôvodnenie vrátane uvedenia právneho
základu

PTTK COTG realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden
sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i
usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania
podatku od towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług z późn. zm.
PTTK COTG si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom
nebude môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z
vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia
dane z pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług z późn. zm.

Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón

124222840

Fax

124212113

E- mail

poczta@cotg.pttk.pl

www

www.cotg.pttk.pl

Proszę opisać potencjał administracyjny,
organizacyjny, finansowy, doświadczenie
partnera do pełnienia roli Partnera
Wiodącego w projekcie? / Prosíme opísať
administratívny, organizačný, finančný
potenciál a skúsenosti partnera na plnenie
úlohy vedúceho partnera v projekte.

COTG funkcjonuje w oparciu o osobowość prawną PTTK (Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – jako jednostka
specjalistyczna prowadząca działalność programową Towarzystwa w
górach. Podstawą formalną jest art. 6 ust. 5 Statutu PTTK oraz
Regulamin (uchwała ZG PTTK z dnia 25 maja 2013). PTTK jest
najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i
krajoznawców, liczy ok.70 tys.członków.
COTG będzie realizować projekt siłami własnymi. W siedzibie w centrum
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Krakowa zatrudnia 11 osób, w tym 7 kobiet, ma stały sekretariat (pn-pt
8-16) i dysponuje biurami, salą konferencyjną, na miejscu jest
księgowość i dział IT.
Zespół COTG ma doświadczenie w planowaniu, realizacji i rozliczaniu
projektów:
a/ z udziałem dotacji m.in. z budżetów ministerstw (MKiDN, MTiS, MSZ) i
województw (małopolskie, mazowieckie, w tym RPO) - w latach 2013-16
łącznie projekty na kwotę 3 690 tys zł, w tym 2 952 tys zł dotacji,
b/ realizowanych wspólnie z podmiotami publicznymi, głównie
samorządami.
Rokrocznie generuje dodatni wynik finansowy (2013-242 tys zł,
2014-3671 tys zł, 2015-2256 tys zł, 2016-3289 tys zł), co jest gwarancją
stabilności realizacji i trwałości efektów projektu. Ma także doświadczenie
w inicjowaniu i koordynacji projektów wielostronnych, angażujących
różnorodnych i licznych interesariuszy i partnerów (szlaki Małopolski,
szlaki Mazowsza).
Dyrektor COTG PTTK J.Kapłon - przewodnik beskidzki, znakarz szlaków
turyst., inżynier z doświadczeniem inwestycyjnym, prowadził ok. 30
projektów krajowych i międzynarod. realizowanych ze wsparciem z
dotacji, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami (członek
Zarządu, Skarbnik PTTK).
Główny księgowy COTG PTTK - wieloletnie doświadczenie w pracy
gł.księgowego, rozliczyła kilkadziesiąt projektów dofinansowywanych ze
środków budżetu państwa i innych.
A.Żychowska, Z-ca dyrektora COTG PTTK – doświadczenie w realizacji
i obsłudze administracyjnej licznych projektów, etnograf.
Pôsobenie COTG je založené na právnej subjektivite PTTK ( Poľský
turisticko- vlastivedný spolok) – ako špecializovanej jednotky, ktorá plní
programovú podnikateľskú činnosť Spolku v horách. Formálnym
základom je čl. 6 ods. 5 Poriadku PTTK a Poriadku (uznesenie HZ PTTK
z dňa 25. mája 2013). PTVS je najstarším poľským združením turistov,
horolezcov a ochrancov prírody, združuje cca. 70 tisíc členov.
COTG bude realizovať projekt vlastnými silami. V sídle v centre Krakova
zamestnáva 11 pracovníkov, z toho 6 žien, má pevný sekretariát (pon.-pi.
8-16) a disponuje kancelárskymi priestormi, konferenčnou sálou, na
mieste je oddelenie účtovníctva a IT.
Tím COTG má skúsenosti pri plánovaní, realizácii a vyrovnaní projektov:
a/ z grantov/dotácií okrem iného z ministerských (MKaND, MtiS, MZV a
krajských rozpočtov (Malopoľské, Mazovské, vrátane RPO) – v rokoch
2013-2016 jej bolo súhrnom udelená čiastka 3 690 tisíc zlotých, vrátane
2 952 tisíc zlotých z dotácií,
b/ realizovaných spoločne s verejnoprávnymi subjektmi, predovšetkým so
samosprávami.
Každoročne generuje kladný finančný výsledok (2013-242 tis. PLN,
2014-3671 tis. PLN, 2015-2256 tis. PLN, 2016-3289 tis. PLN), čo je
zárukou stability plnenia a trvanlivosti výsledkov projektu. Zároveň má
skúsenosti pri iniciácii a koordinácii mnohostranných projektov, ktoré
angažuje rôznorodých a početných záujemcov a partneri (Malopoľské
chodníky, chodníky Mazovska).
Riaditeľ COTG PTTK J. Kaplon – sprievodca Beskydmi, značkár
turistických chodníkov, inžinier s investičnými skúsenosťami, viedol cca.
30 poľských aj medzinárodných projektov realizovaných s podporou
dotácií, dlhoročné skúsenosti z finančným manažmentom (člen
Predstavenstva, Pokladník PTTK).
Hlavný účtovník COTG PTTK – dlhoročné skúsenosti v práci hlavného
účtovníka, vyúčtovala niekoľko desiatok dofinancovaných projektov zo
štátnych dotácií a ďalších.
A.Żychowska, Zástupca riaditeľa COTG PTTK – skúsenosti v
administratívnej realizácii a obsluhe mnohých projektov,etnografk
W jakich obszarach tematycznych
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istotnych z punktu widzenia projektu
partner ma kompetencje lub
doświadczenie? / V akej tematickej oblasti,
z hľadiska projektu, má partner
kompetencie alebo skúseností?

COTG ma kluczowe kompetencje i doświadczenie w czterech obszarach
projektu:
1/ Wytyczanie, znakowanie i zarządzanie szlakami turyst. w górach - z
ramienia PTTK sprawuje nadzór nad siecią górskich szlaków, która w
Sudetach, Karpatach (łącznie z Tatrami) i Górach świętokrzyskich liczy
łącznie około 9.000 kilometrów. Wypracowany przez PTTK zunifikowany
system i metodyka znakowania szlaków w górach obok prawideł na
Słowacji i w Czechach stanowią najlepszy w tym względzie wzorzec na
skalę europejską.
2/ Wydawnictwa turystyczne dot. szlaków turyst. i atrakcji z nimi
powiązanych - doświadczenie krajowe i międzynarodowe
3/ Tworzenie i obsługa aplikacji mobilnych i portali nt. szlaków
turystycznych i atrakcji z nimi powiązanych - jest m.in.autorem 2
wdrożeń: w Małopolsce (https://malopolska.szlaki.pttk.pl/) i na Mazowszu
(https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/),
4/ Inicjowanie i koordynowanie współpracy różnych podmiotów.
COTG má kľúčové kompetencie a skúsenosti v štyroch oblastiach
projektu:
1/ Vytyčovanie, značkovanie a správa turistických horských chodníkov –
v rámci PTTK spravuje dohľad nad sieťou horských chodníkov, ktoré v
Sudetoch, Karpatoch (vrátane Tatier) a Svätokrížskych horách
predstavuje približne 9.000 kilometrov. PTTK vyhotovil unifikovaný
systém a metodiku značkovania horských chodníkov, ktorý spolu s
pravidlami na Slovensku a v Čechách stanovia najlepší vzorec svojho
druhu v európskom meradle.
2/ Turistické vydavateľstvá o turistických chodníkoch a atrakciách, ktoré s
nimi súvisia – poľská aj medzinárodná skúsenosť
3/ Tvorenie a obsluha mobilných aplikácií a portálov na tému turistických
chodníkov a s nimi spojených atrakcií – je okrem iného autorom 2
uskutočnení: v Malopoľsku (https://malopolska.szlaki.pttk.pl/) a v
Mazovsku (https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/),
4/ Iniciácia a koordinácia spolupráce rôznych subjektov.

Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest
niezbędne do osiągnięcia zakładanych w
projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? /
Je účasť partnera na projekte nevyhnutná
pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v
projekte? Pokiaľ Áno, prečo?

Tak, jako, że:
a/ z jednej strony w Polsce to właśnie PTTK, a z jego ramienia COTG w
górach zajmuje się od wielu już lat wytyczaniem i utrzymaniem szlaków
turystycznych, a cały system znakowania jest oparty o tzw. Instrukcję
znakarską PTTK,
b/ na Słowacji działania KST w zakresie znakowania i rozwijania sieci
szlaków są w dużej mierze wzorowane na systemie polskim,
c/ COTG jest kluczowym podmiotem w dziedzinie utrzymania sieci
szlaków turystycznych w górach, jako, że organizuje i koordynuje ich
znakowanie, dba o utrzymanie i promocję wśród turystów i krajoznawców
i na ile to możliwe konsoliduje działania różnych podmiotów w tym
zakresie po stronie polskiej.
W tym zakresie w ostatnich 10 latach zebrało gruntowne doświadczenie
rewitalizując szlaków turystyki pieszej w Małopolsce, wdrażając portal
szlakowy i wspólnie z województwem promując ten produkt turystyczny.
Jest to optymalna, maksymalizująca korzyści i minimalizująca ryzyka
baza do analogicznych realizacji w nowych obszarach.
Pretože:
a/ na jednej strane v Poľsku je to práve PTTK, a v rámci jeho pôsobnosti
sa COTG v horách už po mnohé roky venuje vytyčovaniu a udržiavaniu
turistických chodníkov a celý značkovací systém je založený na tzv.
Značkovacom návode PTTK,
b/ na Slovensku sa pôsobenie KST v oblasti značkovania a rozvíjania
siete chodníkov vo veľkej miere riadi podľa vzoru poľského systému,
c/ COTG je kľúčových subjektom v oblasti udržiavania siete horských
turistických chodníkov, pretože organizuje a koordinuje och značkovanie,
dbá o ich údržbu a propagáciu medzi turistami a výletníkmi a podľa
možností konsoliduje činnosť rôznych subjektov aj na poľskej strane.
V tejto oblasti sa za posledných 10 rokov nazbierali hlboké skúsenosti v
oblasti revitalizácie pešej turistiky v Malopoľsku, zavedením portálu
chodníkov a spoluprácou s krajom pri propagácii tohto turistického
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produktu, Ide o optimálnu bázu, ktorá maximalizuje výhody a
minimalizuje riziká k analogických realizáciách v nových oblastiach.
Jaką korzyść osiągnie partner z
uczestnictwa w projekcie / Aký prínos
dosiahne partner z účasti na projekte?

a/ będzie kolejnym krokiem w realizacji misji statutowej COTG,
b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z
partnerami - w tym szczególnie słowackim Klubem Slovenskych Turistov
- na polu turystyki górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie
"centrali", lecz także - dzięki wspólnym pracom znakarskim oraz
działaniom promocyjnym, na poziomie poszczególnych klubów i kół
terenowych oraz indywidualnych członków i pracowników organizacji w
obszarze wsparcia,
c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek
szlakami transgranicznymi, a tym samym nadawanych turystom przez
COTG: odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego oraz Zimowej Odznaki
Górskiej,
d/ organizacyjne - z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy
korzystać członkowie i sympatycy PTTK z całej Polski, którzy dzięki temu
uzyskają spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych
wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego
pogranicza.
a/ bude ďalším krokom v realizácii štatutárneho poslania COTG,
b/ umožní prehĺbenie a posilnenie doterajšej spolupráce s partnermivrátane a predovšetkým so slovenským Klubom slovenských turistov – v
oblasti horskej a cezhraničnej turistiky, nielen na úrovni „ústredí” ale aj –
vďaka spoločným značkovacím prácam a propagačnej činnosti, na úrovni
jednotlivých klubov a územných jednotiek a individuálnych členov a
zamestnancov organizácie v oblasti podpory,
c/ vďaka propagačnej činnosti sa zvýši popularita putovania
cezhraničných chodníkmi, a tým istým udeľovaným turistom od COTG:
odznaku Hlavného beskydského chodníka a Zimný horský odznak,
d/ organizačné - produkty projektu budú využívať ako turisti tak
ochranári a horolezci, členovia a sympatizanti PTTK z celého Poľska,
ktorí vďaka tomu získajú súvislý a úplný prístup ku kultúrnym a prírodným
atrakciám v okolí chodníkov pre pešiu turistiku na celom Poľsko –
slovenskom pohraničí.

W jaki sposób partner zakłada
kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa
po zakończeniu realizacji projektu? / Akým
spôsobom partner plánuje pokračovanie a
rozvoj partnerstva po ukončení projektu?

COTG zakłada kontynuację i rozwijanie partnerstwa po zakończeniu
projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i
utrzymanie i sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie
portalu szlaków transgranicznych jako głównego nośnika informacji o
nowym produkcie turyst. Finansowanie współpracy z partnerami w
zakresie utrzymania portalu szlakowego w okresie trwałości jest
zagwarantowane zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK o
zabezpieczeniu środków z budżetu stowarzyszenia.
Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w
pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z
obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgłąb" - poprzez
sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt.
powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury,
oraz "wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych
opracowywanych odcinków szlaków transgranicznych w części
środkowej i zachodniej wspólnej granicy.
COTG chce pokračovať v partnerstve, ktoré má záujem rozvíjať aj po
ukončení projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov projektu,
ako aj udržanie a riadnu prevádzku vecných produktov, predovšetkým
portálu cezhraničných chodníkov ako hlavného nositeľa informácií o
novom turistickom produkte. Financovanie spolupráce s partnermi v
oblasti udržania portálu o turistických chodníkoch v trvalom období je
zaručené v súlade s uznesením Hlavného predstavenstva PTTK o
zabezpečení prostriedkov z rozpočtu spolku.
Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape
(súčasnej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými
partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky” – postupným dopĺňaním
jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch
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chodníkov a novej infraštruktúre, a „pozdĺž” – pripojením do portálu
ďalších spracovaných úsekov cezhraničných chodníkov v strednej a
západnej časti spoločnej hranice.
Jeśli dotyczy, proszę opisać
dotychczasowe doświadczenie partnera w
realizacji projektów, w tym finansowanych
ze środków UE: 1) istotnych dla
osiągnięcia zamierzonych w projekcie
celów, 2) nie związanych bezpośrednio z
wnioskowanym projektem / Ak sa
vzťahuje, opíšte prosím predchádzajúce
skúsenosti partnera s realizáciou
projektov, vrátane tých, ktoré financovala
EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov
projektu. 2. nesúvisiach priamo s
navrhovaným projektom

W ciągu ost. 10 lat kilkadziesiąt projektów dot. dziedzictwa i turystyki
Karpat różnych typów. Przykładowo Ad.1:
Opracowanie i wydanie monografii etnograficznej Górali Zagórzańskich,
podobnie dla Górali Sądeckich;
Opracowanie, wykonanie oraz montaż znaków (tablic) informujących o
miejscach atrakcyjnych turyst. na terenie Powiatu Limanowskiego;
Małopolski Szlak Papieski sposobem na pielęgnowanie dziedzictwa
kulturowego regionu,
Analiza sieci pieszych szlaków turyst. w Małopolsce, optymalizacja ich
przebiegu ze względu na atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu wraz z
niezbędnymi pracami modernizacyjnymi;
Inwentaryzacja szlaków turyst. w Małopolsce oraz tworzenie bazy danych
jako narzędzie rozwoju sieci znakowanych tras turystycznych w
Województwie Małopolskim;
Budowa markowego produktu turystyki rowerowej w Małopolsce
(Karpacki Szlak Rowerowy).
Ponadto Ad.2: kilkadziesiąt projektów kartograficznych, wycieczek turyst.
i krajoznawczych.
V priebehu posledných 10 rokov niekoľko desiatok projektov z oblasti
dedičstva a turistiky Karpát rôznych typov: Na príklad Ad. 1:
Spracovanie s vydanie etnografickej monografie Záhorských goralov,
podobne aj o Goraloch Sączských;
Vypracovanie, vykonanie a montáž znakov (tabúľ) s informáciami o
atraktívnych turistických miestach na území okresu Limanowa;
Malopoľský pápežský chodník ako spôsob na zachovanie kultúrneho
dedičstva regiónu,
Analýza siete peších turistických chodníkov v Malopoľsku, optimalizácia
ich priebehu z prihliadnutím k ich atraktívnosti a bezpečnosti pohybu
spolu s nevyhnutnými modernizačnými prácami;
Inventarizácia turist. chodníkov v Malopoľsku a vytváranie databázy ako
nástroja pre rozvoj značkovaných sietí turistických chodníkov v
Malopoľskom vojvodstve;
Výstavba značkového produktu cyklistickej turistiky v Malopoľsku
(Karpatský cyklistických chodník).
Navyše Ad.2: niekoľko desiatok kartografických projektov, turistických
vlastivedných výletov.

Czy wskazany powyżej partner będzie
realizował projekt przy pomocy zależnej od
siebie jednostki? / Realizuje vyššie
uvedený partner projekt s pomocou sebe
podriadenej jednotky?

Nie / Nie
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II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie
Nazwa partnera / Názov žiadateľa

Klub Slovenských Turistov

Forma prawna / Právna forma

stowarzyszenia
združenia

Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera
Imię / Meno
Peter

Nazwisko / Priezvisko
Dragúň

Stanowisko / Stanovisko
Przewodniczący

Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa

Organizacje pozarządowe non-profit
Neziskové mimovládne organizácie

Kraj / Krajina

Słowacja
Slovensko

Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu

Zaborskeho, 33

Kod pocztowy / PSČ

83103

Miasto / Mesto

Bratislava

NTS / NUTS

Inny
Iný

REGON / IČO

00688312

NIP / DIČ

2020898935

Możliwość odzyskania VAT / Možnosť
vrátenia DPH

Nie
Nie

Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem
podstawy prawnej / Prosíme o
odôvodnenie vrátane uvedenia právneho
základu

KST realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób
odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług.
Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od
towarów i usług: Ustawa nr 222/2004 o podatku od wartości dodanej z
poź. zmianami, paragraf 30, paragraf 33.
KST si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude
môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých
konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z pridanej
hodnoty:
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, paragraf 30, paragraf 33.

Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón

+421 2 444 51121, 421905609385

Fax

+421 2 44 45 11 41

E- mail

ustredie@kst.sk

www

www.kst.sk

W jakich obszarach tematycznych
istotnych z punktu widzenia projektu
partner ma kompetencje lub
doświadczenie? / V akej tematickej oblasti,
z hľadiska projektu, má partner
kompetencie alebo skúseností?

KST jest główną na Słowacji organizacją rozwijającą turystykę aktywną od momentu powstania w 02.1990 r. rozwija różnorodne działania dot.
wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, sportów wodnych i
turystyki górskiej.
Pokrewne do obecnego projektu doświadczenie Klub zdobył m.in.:
- prowadząc sieć oznakowanych szlaków w całym kraju, zajmując się ich
utrzymaniem i remontami, także we współpracy z administracją rządową
np. 2017 umowa z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot.
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znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych,
- jako organizator i promotor imprez turystycznych ok. 400 rocznie, w tym
letnie i zimowe zjazdy, wycieczki, wyjścia i wycieczki na szczyty,
- prowadząc 5 schronisk w Tatrach (znajomość potrzeb),
- systematycznie kształcąc instruktorów w zakresie różnych specjalności
turystyki aktywnej.
KST je na Slovensku hlavnou organizáciou so zameraním na aktívnu
turistiku – od chvíle jeho vzniku v 02.1990 (predtým pôsobil v štruktúrach
Klubu českých a slovenských turistov od doby pred II. svetovou vojnou)
rozvíja rôznorodé činnosti vo oblasti peších výletov, lyžiarstva,
cykloturistiky, vodných športov a horskej turistiky.
Klub získal skúsenosti podobné tomuto projektu okrem iného:
- tým, že riadi sieť značených chodníkov v celej zemi, venuje sa ich
údržbe a opravám, ako v spolupráci s vládnou administratívou napr.
zmluva s Ministerstvom školstva, vedy a športu z roku 2017 o značené
peších chodníkov, lyžiarskych a vodných trás,
- ako organizátor a propagátor turistických podujatí cca. 400 ročne,
vrátane letných a zimných zjazdov, výletov, výstupu a túr na štíty,
- vedie v Tatrách 5 turistických chát (vedomosti o potrebách),
- systematicky vzdeláva inštruktorov v rozličných špecializáciách
aktívneho turizmu.
Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest
niezbędne do osiągnięcia zakładanych w
projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? /
Je účasť partnera na projekte nevyhnutná
pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v
projekte? Pokiaľ Áno, prečo?

Tak. KST jest wiodącą organizacją zajmującą się turystyką aktywną na
Słowacji, sięgającą korzeniami 1918r. Liczy 20 tys. członków,
zrzeszonych w około 400 lokalnych oddziałach i klubach, w tym ok. 1/3 to
dzieci i młodzież. Tym samym jest jedną z największych organizacji
społecznych w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku na Słowacji.
Działa nie tylko na rzecz swoich członków, lecz także generalnie na rzecz
osób zainteresowanych turystyką aktywną, w tym prowadzi działania
publiczne takie jak znakowanie szlaków turystycznych oraz
organizowanie setek ogólnodostępnych imprez turystycznokrajoznawczych. Jest bliźniaczą organizacją polskiego PTTK na Słowacji.
W 2007r. podpisane zostało Porozumienie KST-PTTK (COTG) dot.
ujednolicenia i integracji systemu szlaków w rejonach przygranicznych, a
następnie opracowana wspólna ‘Koncepcja integracji szlaków
granicznych wzdłuż całego łuku Karpat’ (odcinek polsko-słowacki).
Niniejszy projekt jest kolejnym etapem realizacji tych uzgodnień.
Áno. KST je vedúca organizácia zameraná na aktívny turizmus na
Slovensku, ktorej korene siahajú až do roku 1918. Má 20 tis. členov,
zoskupených v cca. 400 miestnych oddieloch a kluboch, z toho cca. 1/3
tvoria deti a mládež. Tým sa zaradila k najväčším spoločenských
organizáciám v oblasti športu, turizmu a rekreácie na Slovensku. Pôsobí
nielen v prospech svojich členov, ale zároveň celkovo v prospech osôb
so záujmom o aktívny turizmus tak, že vykonáva verejné činnosti ako je
značkovanie turistických chodníkov a organizácia stoviek voľne
prístupných turisticky – poznávacích podujatí. Je sesterskou
organizáciou poľského PTTK na Slovensku.
KTS + PTTK (COTG) v r. 2007 podpísali Dohodu o zjednotení a
integrácii systému chodníkov v pohraničných regiónoch, a následne bola
vypracovaná spoločná „Koncepcia integrácie hraničných chodníkov
pozdĺž celého Karpatského oblúka (Poľsko – slovenský úsek). Tento
projekt je ďalšou etapou plnenia tejto dohody.

Jaką korzyść osiągnie partner z
uczestnictwa w projekcie / Aký prínos
dosiahne partner z účasti na projekte?

a/ będzie krokiem w realizacji misji statutowej KST,
b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z
partnerami - w tym szczególnie polskim COTGPTTK - na polu turystyki
górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie "centrali", lecz także dzięki wspólnym pracom znakarskim oraz działaniom promocyjnym, na
poziomie poszczególnych klubów oraz indywidualnych członków i
pracowników organizacji w obszarze wsparcia,
c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek
szlakami transgranicznymi, w tym na rzecz prowadzonej Odznaki VOPT,
d/ z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy korzystać
członkowie i sympatycy KST z całej Słowacji, którzy dzięki temu uzyskają
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łatwiejszy, spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych
wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego
pogranicza,
e/ dzięki pierwszej w obszarze transgranicznym 'via ferrata' wzbogaci
nieodpłatną ofertę turystyki wspinaczkowej dla mniej wprawnych.
a/ bude krokom v realizácii štatutárneho poslania KST,
b/ umožní prehĺbenie a posilnenie doterajšej spolupráce s partnermivrátane a predovšetkým s poľským COTGPTTK – v oblasti horskej a
cezhraničnej turistiky, nielen na úrovni „ústredí” ale aj – vďaka spoločným
značkovacím prácam a propagačnej činnosti, na úrovni jednotlivých
klubov a územných jednotiek a individuálnych členov a zamestnancov
organizácie v oblasti podpory,
c/ vďaka propagačnej činnosti sa zvýši popularita putovania
cezhraničných chodníkmi, a tým istým udeľovaným turistom Odznaku
VOPT,
d/ organizačné - produkty projektu budú využívať nielen turisti, ochranári
a horolezci, ale aj členovia a sympatizanti KST z celého Slovenska, ktorí
vďaka tomu získajú ľahší, súvislý a úplný prístup ku kultúrnym a
prírodným atrakciám v okolí chodníkov pre pešiu turistiku na celom
Poľsko – slovenskom pohraničí.
e/ vďaka prvej v rámci pohraničnej 'via ferrate' bude obohatená neplatena
ponuka horolezeckého turizmu pre menej skúsených.
W jaki sposób partner zakłada
kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa
po zakończeniu realizacji projektu? / Akým
spôsobom partner plánuje pokračovanie a
rozvoj partnerstva po ukončení projektu?

KST zakłada rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga
tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, szczególnie portalu jako
głównego nośnika informacji o nowym produkcie turyst. Finansowanie
współpracy z partnerami w zakresie portalu w okresie trwałości jest
zagwarantowane z budżetu stowarzyszenia.
Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w
pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z
obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgłąb" - poprzez
sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt.
powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury,
"wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych opracowywanych
odcinków szlaków transgranicznych w części środkowej i zachodniej
wspólnej granicy oraz "wszerz" - poprzez pozyskiwanie nowych
branżowych, regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych
współpracą w rozwoju produktu.
KST má záujem pokračovať v partnerstve, ktoré má chce rozvíjať aj po
ukončení projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov
projektu,predovšetkým portálu cezhraničných chodníkov ako hlavného
nositeľa informácií o novom turistickom produkte. Financovanie
spolupráce s partnermi v oblasti udržania portálu o turistických
chodníkoch v trvalom období je zaručené z prostriedkov z rozpočtu
spolku.
Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape
(súčasnej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými
partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky” – postupným dopĺňaním
jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch
chodníkov a novej infraštruktúre, a „pozdĺž” – pripojením do portálu
ďalších spracovaných úsekov cezhraničných chodníkov v strednej a
západnej časti spoločnej hranice a „do šírky“ – získavaním nových
odborných, regionálnych a lokálnych partnerov so záujmom o spoluprácu
pri rozvíjaní produktu.

Jeśli dotyczy, proszę opisać
dotychczasowe doświadczenie partnera w
realizacji projektów, w tym finansowanych
ze środków UE: 1) istotnych dla
osiągnięcia zamierzonych w projekcie
celów, 2) nie związanych bezpośrednio z
wnioskowanym projektem / Ak sa
vzťahuje, opíšte prosím predchádzajúce
skúsenosti partnera s realizáciou

- 2017 realizacja umowy z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot.
znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych, dotacja 94 tys. eur,
- 2015-2016 realizacja Mikroprojektu „Na horách s radosťou a
bezpečne“ (SK/FMP/18/007) w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka - Republika Czeska
2007 - 2013 wraz z Klubem Turystów Czeskich. Celem było wydanie
publikacji informującej o bezpiecznym ruchu w terenie górskim, zawierała
również informacje na temat ciekawych do odwiedzenia miejsc w
pograniczu czeskim i słowackim, wartość 10 tys euro, dotacja 8 tys. euro,
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projektov, vrátane tých, ktoré financovala
EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov
projektu. 2. nesúvisiach priamo s
navrhovaným projektom

- 2010 realizacja umowy z Ministerstwem Gospodarki o wartości 2mln
sk, obejmującej odnowę znakowania, imprezy turyst. dla dzieci i
młodzieży, publikacje metodyczne i informacyjne.
- 2017 realizácia zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy a športu o
značení peších chodníkov, lyžiarskych a vodných trás, dotácia vo výške
94 tis. Eur,
- r. 2015-2016 realizácia mikroprojektu „Na horách s radosťou a
bezpečne“ (SK/FMP/18/007) v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou 2007
-2013 a Klubom českých turistov. Cieľom bolo vydanie publikácie s
informáciami o bezpečnom pohybe na horskom území, zároveň
obsahovala údaje o zaujímavostiach z Česko – slovenského pohraničia,
ktoré sa oplatí vidieť.
- 2010 realizácia zmluvy s Ministerstvom hospodárstva v hodnote 2 mil.
SK, sa týka obnovenia značenia, turistických podujatí pre deti a mládež,
vecné a informačné publikácie.

Czy wskazany powyżej partner będzie
realizował projekt przy pomocy zależnej od
siebie jednostki? / Realizuje vyššie
uvedený partner projekt s pomocou sebe
podriadenej jednotky?

Nie / Nie
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II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie
Nazwa partnera / Názov žiadateľa

Województwo Podkarpackie

Forma prawna / Právna forma

wspólnoty samorządowe
samosprávne komunity

Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera
Imię / Meno
Maria
Stanisław

Nazwisko / Priezvisko
Kurowska
Kruczek

Stanowisko / Stanovisko
Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu Województwa

Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa

Organy administracji rządowej i samorządowej
Štát a jeho organizačné zložky

Kraj / Krajina

Polska
Poľsko

Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu

Ciepłownicza, 4

Kod pocztowy / PSČ

35-010

Miasto / Mesto

Rzeszów

NTS / NUTS

Miasto Rzeszów
Mesto Rzeszów

REGON / IČO

690581324

NIP / DIČ

813-33-15-014

Możliwość odzyskania VAT / Možnosť
vrátenia DPH

Nie
Nie

Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem
podstawy prawnej / Prosíme o
odôvodnenie vrátane uvedenia právneho
základu

Województwo Podkarpackie realizując przedmiotowy projekt nie będzie
mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu
podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak
możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.
Podkarpatské vojvodstvo si pri realizácii predmetného projektu žiadnym
spôsobom nebude môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z
vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia
dane z pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług z późn. zm.

Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón

17 747 64 66

Fax

17 747 64 27

E- mail

drr@podkarpackie.pl

www

www.podkarpackie.pl

W jakich obszarach tematycznych
istotnych z punktu widzenia projektu
partner ma kompetencje lub
doświadczenie? / V akej tematickej oblasti,
z hľadiska projektu, má partner
kompetencie alebo skúseností?

Realizatorem zadań w projekcie z ramienia Województwa będzie
Departament Rozwoju Regionalnego UMWP.
Departament zatrudnia 70 osób w tym 48 kobiet. Znaczna część
pracowników (powyżej 50%) ma doświadczenie we wdrażaniu, czy
rozliczaniu projektów współfinansowanych lub finansowanych ze
środków UE, czym departament zajmuje się od początku swojego
funkcjonowania. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UMWP
"inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie do realizacji, w zakresie
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swojej właściwości, projektów samorządu województwa zgłaszanych do
współfinansowania z funduszy strukturalnych" oraz "współpraca z
departamentami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi przy
przygotowywaniu wniosków projektowych finansowanych ze środków
zewnętrznych" należy wprost do zadań departamentu. DRR realizuje
m.in. zadania wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji
Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –20.
Realizátorom úloh projektu za Vojvodstvo (ekvivalent Kraja) bude
Departament Rozwoju Regionalnego (ďalej ako DRR) UMWP.
Departament zamestnáva 70 osôb, z čoho je 48 žien. Značná časť
pracovníkov (viac ako 50%) má skúsenosti pri zavádzaní alebo
vyúčtovaní projektov spolufinancovaných alebo financovaných z
prostriedkov EÚ, čomu sa departament venuje od začiatku svojho
pôsobenia. Podľa organizačného poriadku UMWP sa departament v
rozsahu svojej príslušnosti priamo zameriava na "iniciovanie, prípravu a
zavádzanie do realizácie projektov samosprávy vojvodstva, ktoré žiadali
o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ" a "spoluprácu s
oddeleniami Úradu s organizačnými jednotkami pri príprave projektových
žiadostí financovaných z externých prostriedkov". DRR okrem iného
realizuje úlohy, ktoré vyplývajú z plnenia Rady Vojvodstva funkcie
certifikačného orgánu v rámci Programu: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego v rokoch 2014 –20.
Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest
niezbędne do osiągnięcia zakładanych w
projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? /
Je účasť partnera na projekte nevyhnutná
pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v
projekte? Pokiaľ Áno, prečo?

Tak. Uczestnictwo partnera jest niezbędne dla osiągnięcia celów projektu
jako, że reprezentuje kluczowego w regionie interesariusza rozwoju
gospodarczego i społecznego pogranicza, bez którego udziału nie jest
możliwe ani skoordynowanie tworzenia nowego produktu turyst. na
przewidywaną skalę ani skoordynowanie działań promocyjnych UMWP i
jednostek podległych i zależnych.
Áno. Účasť partnera je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov projektu,
pretože v regióne zastupuje účastníka projektu, ktorý je kľúčový pre
hospodársky a sociálny rozvoj pohraničia, bez jeho účasti nie je možné
skoordinovať vytváranie nového turistického projektu v predpokladanom
rozsahu ani koordinovať propagačné aktivity UMWP a podriadené a
závislé subjekty.

Jaką korzyść osiągnie partner z
uczestnictwa w projekcie / Aký prínos
dosiahne partner z účasti na projekte?

Korzyści:
a/ realizacja celów i zadań statutowych i przypisanych w regulaminie
organizacyjnym
b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu
turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej
ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/
atrakcje/przewodnik),
c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami na polu projektów
rozwoju turystyki górskiej i transgranicznej, jako komplementarnej branży
gospodarczej w obszarze górskim województwa.
Prednosti/Výhody:
a/ realizácia cieľov a štatutárnych úloh a úloh priradených v súlade s
organizačným poriadkom
b/ účasť na vytvorení nového cezhraničného turistického produktu, ktorý
komplementárne vyplní medzeru v súčasnej ponuke Podkarpatského
vojvodstva (viz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik),
c/ rozvoj doterajšej spolupráce s partnermi v oblasti projektov
zameraných na rozvoj horskej a cezhraničnej turistiky, ako
komplementárneho odvetvia hospodárstva v horskej oblasti vojvodstva.

W jaki sposób partner zakłada
kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa
po zakończeniu realizacji projektu? / Akým
spôsobom partner plánuje pokračovanie a
rozvoj partnerstva po ukončení projektu?

Zakłada kontynuację i rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu.
Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i utrzymanie i
sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie portalu
szlaków transgranicznych jako głównego nośnika informacji o nowym
produkcie turyst.
Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w
pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z
obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgłąb" - poprzez
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sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt.
powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury,
Chce pokračovať v partnerstve, ktoré má záujem rozvíjať aj po ukončení
projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov projektu, ako aj
udržanie a riadnu prevádzku vecných produktov, predovšetkým portálu
cezhraničných chodníkov ako hlavného nositeľa informácií o novom
turistickom produkte. Financovanie spolupráce s partnermi v oblasti
udržania portálu o turistických chodníkoch v trvalom období je zaručené v
súlade s uznesením Hlavného predstavenstva PTTK o zabezpečení
prostriedkov z rozpočtu spolku.
Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape
(súčasnej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými
partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky” – postupným dopĺňaním
jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch
chodníkov a novej infraštruktúre.
Jeśli dotyczy, proszę opisać
dotychczasowe doświadczenie partnera w
realizacji projektów, w tym finansowanych
ze środków UE: 1) istotnych dla
osiągnięcia zamierzonych w projekcie
celów, 2) nie związanych bezpośrednio z
wnioskowanym projektem / Ak sa
vzťahuje, opíšte prosím predchádzajúce
skúsenosti partnera s realizáciou
projektov, vrátane tých, ktoré financovala
EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov
projektu. 2. nesúvisiach priamo s
navrhovaným projektom

Projekty, które korelują z celami niniejszego projektu:
- MOVE ON GREEN (programu INTERREG IVC), dotyczył szukania
rozwiązań związanych z zapewnieniem mieszkańcom regionów
zagrożonych wyludnieniem, słabo rozwiniętych gospodarczo, a
jednocześnie przyrodniczo cennych.
-,,Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie”.
(Program Rozwoju Polski Wschodniej). Projekt polegający na
wybudowaniu ok 2000 km trasy rowerowej Green Velo, łączącej 5
województw Polski. - ADEP INTERREG IIIC - innowacyjne narzędzia
wsparcia rozwoju regionalnego.
- "Zaklęte w Drewnie – transgraniczny produkt turystyczny”,
-„Transgraniczne narzędzia promocji pogranicza polsko-ukraińskiego.
Koncepcja programu i wizerunku pogranicza – KREMENAROS” Program
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013.
Ponadto Województwo dotychczas zrealizowało kilkadziesiąt różnych
projektów niezwiązanych bezpośrednio z niniejszym projektem, a
finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Projekty, ktoré korelujú s cieľmi tohto projektu:
- MOVE ON GREEN (programu INTERREG IVC), bol zameraný na
hľadanie riešení zabezpečenia občanom regiónov, ktorým hrozí
vyľudnenie, so slabo rozvinutým hospodárstvom a zároveň mimoriadnym
prírodným bohatstvom.
-,,Cyklistické chodníky vo východnom Poľsku- Podkarpatské vojvodstvo”.
(Program pre Rozvoj východného Poľska). Projekt spočíval na
vybudovaní cca. 200 km cyklotrasy Green Velo, ktorá spájala poľských
vojvodstiev (krajov).
- ADEP INTERREG IIIC - inovačný nástroj na podporu regionálne
rozvoja.
- "Zakliate v dreve – cezhraničný turistický produkt”,
-„Cezhraničné nástroje propagácie poľsko-ukrajinského pohraničia.
Koncepcia programu a image pohraničia - KREMENAROS” Program
cezhraničnej spolupráce PL-BY-UA 2007-2013.
Vojvodstvo navyše doteraz zrealizovala niekoľko desiatok projektov,
ktoré priamo nesúviseli s týmto projektom, ale boli realizované s
prispením externých fondov.

Czy wskazany powyżej partner będzie
realizował projekt przy pomocy zależnej od
siebie jednostki? / Realizuje vyššie
uvedený partner projekt s pomocou sebe
podriadenej jednotky?

Tak / Áno

Nazwa jednostki realizującej / Názov
realizujúcej jednotky
Forma prawna / Právna forma

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Departament
Rozwoju Regionalnego
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9
pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3))
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Kraj / Krajina

Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu
Kod pocztowy / PSČ
Miasto / Mesto
NTS / NUTS
Regon / IČO
NIP / DIČ

iné štátne alebo samosprávne právnické osoby v zmysle článku 9 bod
14 zákona z 27. augusta 2009 o verejných financiách (Z. z. z roku 2013,
polož. 885, v znení neskorších predpisov 3))
Polska
Poľsko
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010
Rzeszów
Miasto Rzeszów
Mesto Rzeszów
690581324
813-33-15-014
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II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie
Nazwa partnera / Názov žiadateľa

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Forma prawna / Právna forma

związki stowarzyszeń
zväzy spolkov

Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera
Imię / Meno
Marcin

Nazwisko / Priezvisko
Fijołek

Stanowisko / Stanovisko
Prezes Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa

Związki i stowarzyszenia organów administracji rządowej i samorządowej
Územná samospráva a jej organizačné zložky

Kraj / Krajina

Polska
Poľsko

Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu

Grunwaldzka, 2

Kod pocztowy / PSČ

35-068

Miasto / Mesto

Rzeszów

NTS / NUTS

Miasto Rzeszów
Mesto Rzeszów

REGON / IČO

691576526

NIP / DIČ

8133276337

Możliwość odzyskania VAT / Možnosť
vrátenia DPH

Nie
Nie

Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem
podstawy prawnej / Prosíme o
odôvodnenie vrátane uvedenia právneho
základu

PROT realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób
odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług.
Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od
towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług z późn. zm.
PROT si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude
môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých
konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z
pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług z późn. zm.

Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón

48 17 852 00 09

Fax

48 17 852 00 09

E- mail

prot@prot.rzeszow.pl

www

www.podkarpackie.travel

W jakich obszarach tematycznych
istotnych z punktu widzenia projektu
partner ma kompetencje lub
doświadczenie? / V akej tematickej oblasti,
z hľadiska projektu, má partner
kompetencie alebo skúseností?

-Doświadczenie wydawnicze dot. przewodników, folderów i katalogów,
kilkanaście m.in.: „Szlak Architektury Drewnianej”, „Wędrówki
podkarpackie”, „Największe atrakcje turystyczne regionu”, „Szlak wodny
– Błękitny San”, „Wędrówki podkarpacko – lwowskie”, „Województwo
podkarpackie – turystyka aktywna”, „Podkarpackie dziedzictwo – muzea
na szlakach turystycznych”, „Podkarpacki smak dziejów”, „Podkarpackie
skarby pogranicza”, „Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych.
Przewodnik Turystyczny”, Podkarpackie Kulturalnie itp.
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- Kilkanaście kampanii promocyjnych skupionych wokół marek
turystycznych Podkarpackiego np.: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów
Historycznych, Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego,
- Doświadczenie działań promocyjnych trans granicznych: 4 projekty,
- Doświadczenie w promocji w Internecie: prowadzi ciągłą promocję
Podkarpacia jako kierunku atrakcyjnego turystyczne via
www.podkarpackie.travel, profil Facebook i Instagram.
- Skúsenosti s vydávaním sprievodcov, letákov a katalógov, niekoľko
desiatok napr.: „Szlak Architektury Drewnianej”, „Wędrówki
podkarpackie”, „Największe atrakcje turystyczne regionu”, „Szlak wodny
– Błękitny San”, „Wędrówki podkarpacko – lwowskie”, „Województwo
podkarpackie – turystyka aktywna”, „Podkarpackie dziedzictwo – muzea
na szlakach turystycznych”, „Podkarpacki smak dziejów”, „Podkarpackie
skarby pogranicza”, „Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych.
Przewodnik Turystyczny”, „Podkarpackie Kulturalnie” atď.
- Takmer dvadsať reklamných kampaní zameraných na turistické značky
Podkarpatského vojvodstva: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów
Historycznych, Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego.
- Skúsenosti s cezhraničnou reklamou činnosťou: 4 projekty.
- Skúsenosti s reklamou v internete: vedie súvislú reklamu
Podkarpatského kraja ako turisticky atraktívnej destinácii na
www.podkarpackie.travel, profilu Facebook i Instagram.
Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest
niezbędne do osiągnięcia zakładanych w
projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? /
Je účasť partnera na projekte nevyhnutná
pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v
projekte? Pokiaľ Áno, prečo?

PROT - jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych w PL - jest
kluczowym w województwie związkiem stanowiącym platformę
współpracy głównych interesariuszy branży turystycznej. Działa na
podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach, a nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister
właściwy ds. turystyki - zatem PROT łączy podmioty z różnych sektorów
aktywne na polu turystyki.
Jako związek stowarzyszeń zrzesza Województwo Podkarpackie,
najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie,
stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje
kultury. W tej sieci współpracy prowadzi wszechstronne działania na
rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki, a jego gł. zadaniem jest m.in.
"odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych" - czego dotyczy
projekt. Ma duże doświadczenie w działaniach promocyjnych dot.
turystyki realizowanych z udziałem wielu partnerów.
PROT - jedna zo 16 turistických organizácií v PL, v rámci vojvodstva plní
kľúčovú úlohu platformy pre spoluprácu budúcich hlavných predstaviteľov
turistického odvetvia. Pôsobí na základe zákona o Poľskej turistickej
organizácii a zákona o združeniach, a dohľad nad činnosťou PROT
spravuje príslušný minister pre turistiku - a preto PROT spája subjekty z
rôznych turistických sektorov.
Ako združenie spolkov združuje Podkarpatské vojvodstvo, turisticky
najatraktívnejšie mestá a obce, vysoké školy, spolky a firmy z oblasti
turistiky, múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie. V rámci tejto siete všestranne
spolupracuje pri reklame/propagácii regiónu a rozvoja turizmu a jeho
hlavnou úlohou je tiež " objavovanie a vývoj nových turistických
produktov" - čo je náplňou projektu. Má bohaté skúsenosti v reklame
turizmu realizovanej s účasťou mnohých partnerov.

Jaką korzyść osiągnie partner z
uczestnictwa w projekcie / Aký prínos
dosiahne partner z účasti na projekte?

Korzyści:
a/ realizacja celów i zadań statutowych
b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu
turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej
ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/
atrakcje/przewodnik),
c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie
COTG i KST - na polu turystyki górskiej i transgranicznej (z UMWM
współpracuje systematycznie),
d/ dzięki działaniom promocyjnym nowego produktu turyst. przyciągnie
więcej turystów z obu stron granicy, a tym samym klientów dla całej
branży turyst. ( w tym swoich członków) w regionie.
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Prednosti:
a/ realizácia cieľov a štatutárnych úloh
b/ účasť na vytvorení nového cezhraničného turistického produktu, ktorý
komplementárne vyplní medzeru v súčasnej ponuke Podkarpatského
vojvodstva (viz.: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/
przewodnik),
c/rozvoj doterajšej partnerskej spolupráce - vrátane predovšetkým COTG
a KST - v oblasti horského a cezhraničného turizmu (s UMWM
spolupracuje systematicky),
d/ vďaka reklame nového turistického produktu priláka viac turistov z
oboch strán hranice, to znamená klientov turistického odvetvia (vrátane
svojich členov) v regióne.
W jaki sposób partner zakłada
kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa
po zakończeniu realizacji projektu? / Akým
spôsobom partner plánuje pokračovanie a
rozvoj partnerstva po ukončení projektu?

PROT zakłada nie tylko objęcie nowego produktu turystycznego stałą
promocją, analogicznie do innych promowanych atrakcji Woj.
Podkarpackiego, ale też udział w przyszłej rozbudowie i rozwijaniu tego
produktu poprzez sukcesywne uzupełnianie i przekazywanie danych nt.
powiązanych atrakcji kulturowych i przyrodniczych z Podkarpacia, oraz
poprzez pozyskiwanie w miarę możliwości nowych branżowych,
regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych współpracą w
rozwoju produktu transgranicznej turystyki pieszej.
PROT finansuje się ze składek członkowskich i dotacji zatem ma
częściowo stałe źródła finansowania, które stanowią zabezpieczenie
finansowania przyszłej współpracy.
PROT chce nielen zastrešiť nový turistický produkt stálou reklamnou
činnosťou, analogicky k ďalším propagovaných atrakciám
Podkarpatského vojvodstva, ale podieľať sa na budúcom rozšírení a
rozvoji tohto produktu postupným dopĺňaním a poskytovaním údajov o
súvisiacich kultúrnych a prírodných atrakciách z Podkarpatského
vojvodstva a v rámci svojich možností získavaním nových, regionálnych
a lokálnych partnerov z turistického odvetvia, so záujmom o spoluprácu
pri rozvoji produktu cezhraničného produktu pešieho turizmu.
PROT je finančne podporovaný z členských príspevkov a dotácii a tým
má čiastočne stále finančné zdroje, ktoré stanovia finančné
zabezpečenie pre budúcu spoluprácu.

Jeśli dotyczy, proszę opisać
dotychczasowe doświadczenie partnera w
realizacji projektów, w tym finansowanych
ze środków UE: 1) istotnych dla
osiągnięcia zamierzonych w projekcie
celów, 2) nie związanych bezpośrednio z
wnioskowanym projektem / Ak sa
vzťahuje, opíšte prosím predchádzajúce
skúsenosti partnera s realizáciou
projektov, vrátane tých, ktoré financovala
EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov
projektu. 2. nesúvisiach priamo s
navrhovaným projektom

PROT zrealizowała liczne projekty o zasięgu krajowym realizowane z
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa,
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a także projekty
międzynarodowe na łączną kwotę ponad 1 728 tys zł w ramach: Phare
2000 SSG; Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III
ATacis CBC 2004-2006; Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, European
Commission Enterprise and Industry DG - EU-Sky Route.
PROT zrealizovala početné projekty z celoštátnym pokrytím z finančných
prostriedkov Ministerstva športu a turizmu, Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Fondu pre mimovládne
organizácie a zároveň medzinárodné projekty v súhrnnej čiastke viac ako
1 728 tis. PLN v rámci: Phare 2000 SSG; Program Sąsiedztwa PolskaBiałoruś-Ukraina INTERREG III ATacis CBC 2004-2006; Program
cezhraničnej spolupráce Poľská republika– Slovenská republika
2007-2013, European Commission Enterprise and Industry DG - EU-Sky
Route.

Czy wskazany powyżej partner będzie
realizował projekt przy pomocy zależnej od
siebie jednostki? / Realizuje vyššie
uvedený partner projekt s pomocou sebe
podriadenej jednotky?

Nie / Nie

II.2 Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce
Proszę wybrać kryteria współpracy, które będą spełnione przez projekt oraz syntetycznie opisać jak będą one spełnione /
Vyberte prosím kritériá spolupráce, ktoré bude projekt spĺňať a stručnýe opís, akým spôsobom budú splnené.
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Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce

Opis / Opis

Wspólne przygotowanie / Spoločná príprava

Tak / Áno

Pomysł integracji przygranicznych szlaków pojawił
się w 2007 r. W kolejnych latach przedstawiciele
COTG i KST spotykali się parokrotnie w celu
wypracowania wspólnej ‘Koncepcji integracji
szlaków granicznych’,w ostatnich latach IV 2014 r.
w Bartnem i III 2015 r. w Zvoleniu. W V 2017 r. w
Brumovie-Bylnicy odbyła się konferencja PTTK,
KČT (Czechy) i KST poświęcona znakowaniu
szlaków w rejonach przygranicznych, która dała
bezpośredni impuls dla niniejszej aplikacji.
Wcześniej mając na uwadze szczególną potrzebę
działań w Bieszczadach i Beskidzie Niskim
rozpoczęto rozmowy z kluczowymi partnerami z
Woj.Podkarpackiego - UMWM oraz PROT.
Bezpośrednie wspólne prace nad projektem trwały
od 05.2017 i objęły kilkanaście spotkań partnerów
w różnym składzie oraz liczne uzgodnienia mailowe
i telefoniczne. Koordynacją i wnioskiem zajęło się
COTG, KST przygotowaniem kompletu
dokumentacji technicznych, UMWM oraz PROT
ustaleniem działań promocyjnych, COTG
odpowiadał za tłumaczenia.
Myšlienka integrácie pohraničných chodníkov
vznikla v roku 2007. V nasledujúcich rokoch sa
niekoľko krát stretli predstavitelia COTG a KST, aby
vypracovali spoločnú „ Koncepciu integrácie
hraničných chodníkov”, v posledných rokoch
prebehlo stretnutie v IV. 2014 v Bartnom a III. 2015
vo Zvolene. V roku 2017 sa v Brumove– Bylnicy
uskutočnila konferencia PTTK, KČT (Česko) a KST,
venovaná značeniu chodníkov v pohraničných
oblastiach, ktorá dala priamy impulz pre túto
aplikáciu. Predtým, s prihliadnutím k mimoriadnej
potrebe konať v Beskydoch a Nízkych Beskydoch
boli zahájené rokovania s kľúčovými partnermi v
Podkarpatského kraja – UMWM a PROT.
Priama spolupráca na projekte trvala od mája 2017
a zahŕňa niekoľko stretnutí partnerov v rôznom
zložení a početné mailové a telefonické dohody.
COTG sa sústredilo na koordináciu a žiadosť, KST
sa zameralo na prípravu kompletnej technickej
dokumentácie, UMWM a PROT zabezpečilo
propagačnú činnosť, COTG niesol zodpovednosť
za vyhotovenie prekladov.

Wspólna realizacja / Spoločná realizácia

Tak / Áno

Projekt przewiduje podział zadań i
odpowiedzialności w projekcie pomiędzy partnerów,
ale przy założeniu wspólnej realizacji całości i
współpracy przy realizacji wszystkich działań. Dużą
wartością partnerstwa jest realna
komplementarność kompetencji i doświadczeń
partnerów - zróżnicowanych, ale dotyczących tego
samego pola tj. turystyki aktywnej bazującej na
dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym - w
ramach projektu partnerzy zamierzają to
wykorzystać dzięki m.in. ustanowieniu Rady
Partnerstwa i tworzeniu mieszanych zespołów
realizacyjnych.
Odpowiedzialność za zadania jest równomiernie
alokowana pomiędzy Partnerów: COTG-Zadanie 1 i
3; KST-Zadanie 2; UMWM-Zadanie 4, PROTZadanie 5. Wspólnie prowadzona będzie promocja
projektu (COTG, KST, UMWM, PROT-
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pozabudżetowo). Co ważne - wszyscy Partnerzy w
różnym zakresie uczestniczą w realizacji
wszystkich Zadań - w formie realizacji ich części w
ramach budżetu projektu bądź w formie
pozabudżetowej (bez własnych wydatków w
ramach projektu.
Projekt počíta s rozdelením úloh a zodpovednosti v
projekte medzi partnermi, ale za predpokladu
spoločnej realizácie celku a spolupráce pri plnení
všetkých činností. Vysokou prednosťou/hodnotou
partnerstva je komplementarita kompetencií a
skúseností partnerov – rôznorodých, ale v
rovnakom odvetví, to jest v aktívnom turizme
založenom na kultúrnom a prírodnom dedičstve - v
rámci projektu sa partneri snažia o toto využitie
okrem iného aj vďaka vymenovaniu Rady
Partnerstva a vytváraniu zmiešaných realizačných
tímov.
Zodpovednosť za plnenie úlohe je rovnomerne
rozložená medzi Partnermi: COTG – Úloha 1 a 3;
KST - Úloha 2, UMWM – Úloha 4;, PROT – Úloha
5. Propagácia projektu sa uskutoční spoločne
(COTG, KST, UMWM, PROT – mimo rozpočet).
Dôležité je, že všetci Partneri sa v rôznej miere
zúčastňujú na plnení všetkých Úloh – vo forme
plnenia ich časti v rámci projektového rozpočtu
alebo v mimo rozpočtovej forme (bez vlastných
výdavkov v rámci projektu.)
Wspólny personel / Spoločný personál

Tak / Áno

Każdy z partnerów ma w projekcie przypisane
konkretne role i zadania i wyznacza własny
personel do realizacji przypisanych zadań. Wspólne
zadanie jakim jest zarządzanie projektem jest
realizowane przez jedną osobę na rzecz wszystkich
partnerów projektu tj. Koordynatora projektu,
Dyrektora COTG (PW). Ponadto w celu wspólnego
zarządzania projektem partnerzy powołają Radę
Partnerstwa,w której uczestniczyć będzie po 2
przedstawicielek lub przedstawicieli każdego z
partnerów, w celu wspólnego uzgadniania i
monitorowania głównych kierunków działań,
wymiany informacji i pogłębiania współpracy.
Každý partner má v projekte určenú konkrétnu
úlohu a zadanie a k plneniu vyznačených úloh si
sám vyberá svoj vlastný personál. Spoločné
zadanie, ktorým je riadenie projektu plní jedna
osoba v prospech všetkých partnerov to jest
Koordinátor projektu, riaditeľ COTG (PW). Partneri
navyše za účelom riadenia projektu menujú Radu
Partnerstva, v ktorej bude mať každý partner 2
zástupcov, za účelom schvaľovania/koordinácie a
monitorovania hlavného postupu/napredovania,
výmeny informácií a prehĺbenia spolupráce.

Wspólne finansowanie / Spoločné financovanie

Tak / Áno

Projekt jest współfinansowany przez wszystkich
Partnerów. Budżet projektu jest równomiernie
alokowany pomiędzy Partnerów po stronie polskiej i
po stronie słowackiej, a także pomiędzy partnerami
polskimi - z nieznaczną przewagą Partnera
Wiodącego, która wynika z jego dodatkowych
obowiązków i odpowiedzialności. Dotyczy to
zarówno kwoty dotacji, jak i wartości wkładów
własnych. Każdy Partner zapewnia wkład własny
do projektu.

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

21

/ 150

Projekt sa uskutočňuje vďaka finančným
príspevkom všetkých Partnerov. Rozpočet projektu
je rovnomerne rozložený medzi Partnerov na
poľskej strane a slovenskej strane, a zároveň
medzi poľskými partnermi – z nepatrnou prevahou
Vedúceho partnera, ktorá plynie z jeho
dodatočných záväzkov a zodpovednosti. Týka sa to
ako výšky čiastky dotácie tak aj hodnoty vlastných
vkladov. Každý partner zabezpečuje do projektu
vlastný vklad.
III Opis projektu / Opis projektu
III.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu / Odôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Opis sytuacji wyjściowej / Opis východiskovej situácie
Obszar wsparcia jest wciąż obszarem transformacji: depopulacja – szczeg. po stronie słowackiej, przy stosunkowo młodej
populacji (mediana poniżej 40), niska stopa zatrudnienia 20-64, przeciętna innowacyjność, a jednocześnie rosnące
regionalne PKB. Poza międzynarodowymi projektami gosp. w dużych miastach (dolina lotnicza, huby IT, centra logistyczne
i BBS) jest potrzeba działalności gosp. opartej o tradycyjne miejscowe zasoby, w dziedzinach, w których mieszkańcy mają
szansę rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Taką jest turystyka, szczeg. aktywna, której organizacja jest zwykle obsługiwana
przez lokalne firmy i mieszkańców, stąd korzyści są w niewielkim stopniu transferowane poza obszar. Teren
predestynowany do rozwoju turystyki – wielokulturowy i bogaty przyrodniczo, cała środkowa część to łańcuchy górskie, co
tworzy znakomite warunki szczególnie dla turystyki pieszej.
Trasy turyst. były w przeszłości budowane i znakowane tak, aby turyści nie przekraczali granic kraju, w którym wędrowali.
Na większości odcinków biegną równolegle po obu stronach granicy, często nie mają poprzecznego połączenia, dublują
się, nie zawsze możliwy jest bezpieczny przebieg, nie są powiązane z nawet bliskimi atrakcjami po drugiej stronie, mają
"nierówną" atrakcyjność i wyposażenie w infrastrukturę. W efekcie wędrujący po jednej stronie granicy mają ograniczoną
możliwość równoczesnego skorzystania z atrakcji i tras w sąsiednim kraju. A szlakami w rejonie granicy wędrują tysiące (w
Bieszczadach), dziesiątki tys. (w Beskidach, Pieninach), a nawet setki tys. (w Tatrach) turystów. Oznakowanie, informacja
jest odrębna, prawie zawsze jedynie w języku narodowym. Podobnie turystyczna promocja.
Wszystko to wpływa na obniżenie konkurencyjności karpackich szlaków turystyki pieszej i powoduje, że ich ogromny
potencjał pozostaje niewykorzystany, jako, że nie stanowią jednego, spójnego produktu turyst., który byłby „widoczny” dla
klienta europejskiego.
Podporovaná oblasť je aj naďalej oblasťou, v ktorej prebieha transformácia: vyľudňovanie – predovšetkým na slovenskej
strane, pri pomerne mladej populácii (mediánový vek nižší ako 40), slabá miera zamestnanosti 20-64, priemerná inovácia a
zároveň vzrastajúci regionálny HDP. Okrem medzinárodných hosp. projektov vo veľkých mestách (letecké údolie, IT huby,
centrá logistiky a BBS je potrebná aj podnikateľská činnosť založená na tradičných miestnych možnostiach, v oblastiach, v
ktorých majú občania možnosť rozvíjať svoje firmy/podniky. K takým sa radí aj turizmus, hlavne aktívny, ktorý bežne
organizujú miestne firmy a občania, a preto sa zisky transferujú na oblasť iba v malej miere. Územie predurčené pre rozvoj
turizmu – multikultúrne a bohaté na prírodné krásy, celú strednú časť tvoria pohoria, čo vytvára vynikajúce podmienky pre
pešiu turistiku.
V minulosti boli turistické trasy budované a značené tak, aby turisti neprekročili štátne hranice krajiny, ktorou prechádzali.
Na väčšine úsekov vedú rovnobežne po oboch stranách hranice, často krát nie sú prepojené, sú duplicitné a nie vždy sú
bezpečné, nebývajú prepojené ani a najbližšími atrakciami na druhej strane, sú nevyvážené z hľadiska atraktivity aj
infraštruktúry. Výsledkom je, že peší turista na jednej strane hranice má iba obmedzenú možnosť súčasne spoznať atrakcie
a trasy v susednom štáte. A chodníkmi na pohraničí putujú tisíce (v Beskydoch), desiatky tisíc (v Beskydoch, Pieninách) a
dokonca stovky tisíc (v Tatrách) turistov. Značenie, informácie je odlišná a takmer vždy iba v štátnom jazyku. Podobná
situácia je aj v prípade propagácie.
Toto všetky má vplyv na zníženie konkurencieschopnosti karpatských chodníkov pre peší turizmus a spôsobuje, že ich
nesmierny potenciál zostáva nevyužitý, pretože nestanovia jeden súvislý turistický produkt, ktorý by bol „viditeľný” pre
európskeho klienta.
Dlaczego współpraca transgraniczna jest potrzebna do rozwiązania zidentyfikowanych problemów. / Prečo je cezhraničná
spolupráca potrebná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov a výsledkov?
Punktem wyjścia do rozwiązania tych problemów jest zaangażowanie organizacji krajowych z PL i SK, które odpowiadają
za szlaki przygraniczne i bazujące na nich produkty turystyczne. A więc PTTK COTG i KST - za znakowanie, rozwijanie i
utrzymanie sieci szlaków oraz aktualną informację, UMWP oraz PROT – za rozwijanie bazującego na sieci szlaków
produktu i jego promocję. Tylko w efekcie takiej wielostronnej współpracy może fizycznie powstać jednolity produkt w
jednolity sposób komunikowany na zewnątrz.
Co ważne: niniejszy projekt jest elementem szerszej współpracy transgranicznej wielu partnerów, która docelowo ma
doprowadzić do pełnej integracji sieci szlaków turyst. w obrębie całego łuku Karpat wraz z Sudetami – połączenia w jeden
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system szlaków zarówno pogranicza słowackiego, polskiego jak i czeskiego. Dotychczas w ramach projektów krajowych
realizowane były odcinkowe prace na szlakach i wdrażane krajowe narzędzia informacji i promocji. Kolejnym krokiem jest
powiązanie i konsolidacja tych części w jeden spójny system produktu karpackiego, co wymaga trans granicznego udziału
partnerów. Obecny projekt jest pierwszym etapem tej konsolidacji, koncentrującym się na odcinku wschodnim i środkowym.
Realizacja celu projektu bez udziału krajowych organizacji jest niemożliwa - wykracza poza granice gmin, powiatów i
województw. Stąd zaangażowanie bliźniaczych krajowych organizacji turystyczno-krajoznawczych gwarantuje spójność
działań po obu stronach granicy, a jednocześnie zaangażowanie kluczowych podmiotów z woj.podkarpackiego wspiera
rozwijanie i promocję tworzonego produktu w jego pierwszej, wschodnio-środkowej części.
Realizując swoje zadania oddzielnie partnerzy tracą możliwość wygenerowania produktu turyst., który ma szansę na
międzynarodową widoczność i pozyskanie / przyciągnięcie klientów nie tylko z rynku lokalnego i krajowego, ale także z
rynku europejskiego.
Ponadto - oddzielna realizacja poszczególnych zadań w świetle celu i założeń podstawowych nie ma sensu, jako, że:
a/ istotą projektu jest stworzenie nowego produktu, dla którego ważnym elementem tożsamości jest wędrowanie w
Karpatach (niezależnie w jakim państwie), a podstawowym komunikatem „wolność w górach”, a więc również wolność od
granic państwowych;
b/ sieć szlaków staje się transgraniczna jedynie pod warunkiem, że będzie wygodna w korzystaniu i bezpieczna dla
użytkowników, a zatem musi być w przemyślany sposób zintegrowana, spójna fizycznie i oznakowana w jednolity sposób,
e/ powoduje zwiększenie kosztów jednostkowych promocji i znacznie zwiększone ryzyko zmarnotrawienia środków z
powodu niespójności efektów,
f/ niweluje potencjalne korzyści partnerstwa, które wpływają na podniesienie jakości efektów w postaci: wymiany
doświadczeń, wzajemnego uzupełniania kompetencji, transferu know-how pomiędzy partnerami w trakcie wspólnej
realizacji zadań.
Východiskom riešenia týchto problémov je angažovanosť štátnych organizácií z PL a SK, ktoré sú zodpovedné za
pohraničné chodníky a turistické produkty, ktoré sú na nich založené. A preto PTTK COTG a KST – za značenie, rozvoj a
udržovanie siete chodníkov a aktuálne informácie, UMWP a PROT – za rozvoj produktu, ktorý stojí na sieti chodníkov a
jeho propagáciu. Iba výsledkom mnohostrannej spolupráce môže fyzicky vzniknúť súvislý produkt, ktorý bude súvisle
interpretovaný zvonku.
Dôležité: projekt je súčasťou širšej cezhraničnej spolupráce viacerých partnerov, ktorá má výsledne viesť k celkovej
integrácii sieti turistických chodníkov v rámci celého Karpatského oblúka so Sudetami – spojenie do jedného systému
chodníkov slovenského, poľského a českého pohraničia. Doteraz boli v rámci štátnych projektov realizované práce na
úsekoch chodníkov a zavádzané verejnoprávne informačné prostriedky a propagácia. Ďalším krokom je prepojenie a
konsolidácia týchto prvkov do jedného súvislého systému karpatského produktu, ktorý si vyžaduje cezhraničnú účasť
partnerov. Súčasný projekt je prvou etapou tejto konsolidácie, sústredenou na východný a stredný úsek.
Realizácia cieľa projektu bez účasti tuzemských/štátnych organizácií nie je možná – presahuje hranice obcí, okresov aj
krajov. Preto angažovanosť sesterských štátnych turisticky - výletných organizácií je zárukou súdržnosti pôsobenia na
oboch stranách hranice a zároveň angažovanosť kľúčových subjektov z podkarpatského kraja podporuje rozvoj a
propagáciu vytváraného produktu na jeho prvom, východne - centrálnom úseku.
Pri oddelenom plnení svojich úloh partneri prichádzajú o možnosť vytvoriť turist. Produkt, ktorý má možnosť
medzinárodného zviditeľnenia sa a dosiahnutie /prilákanie klientov nielen z lokálneho a tuzemského trhu, ale aj z
európskeho trhu/.
Navyše – samostatná realizácia jednotlivých úloh sa z hľadiska účelu a základných predpokladov nemá zmysel, pretože:
a/podstatou projektu je vytvorenie nového produktu, ktorého dôležitým prvkom totožnosti je putovanie Karpatmi (nezávisle v
ktorom štáte) a základným posolstvom „sloboda v horách”, a preto aj oslobodenie od štátnych hraníc;
b/ sieť chodníkov sa stáva cezhraničná iba pod podmienkou, že jej prevádzka bude pohodlná a bezpečná pre užívateľov, a
preto musí existovať premyslený spôsob integrácie, súvislý fyzicky a v značení.
e/ spôsobí zvýšenie jednotkových nákladov propagácie a značne zvýši riziko premrhania prostriedkov z dôvodu
nedôslednosti výsledkov/efektov,
f/ nivelizuje prípadné výhody partnerstva, ktoré ovplyvňujú zvýšenie kvality účinkov vo forme: výmeny skúseností,
vzájomného doplnenia kompetencií, transferu know-how medzi partnermi počas spoločného plnenia úloh.
W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów pogranicza. / Akým spôsobom
prispeje realizácia projektu k riešeniu identifikovaných problémov pohraničia?
Problem: Ograniczone możliwości wędrowania z powodu rozdrobnienia i braku integracji sieci szlaków i atrakcji
przygranicznych, nierównego wyposażenia w infrastrukturę – rozwiązanie I: likwidacja dublujących się odcinków i trans
graniczne powiązanie szlaków i atrakcji w terenie dzięki wspólnej pracy specjalistów i znakarzy COTG i KST (zad. 1i2);
rozw. II - uzupełnienie infrastruktury i nowe atrakcje (zad. 1i2); rozw. III – połączenie informacji o szlakach i atrakcjach w
jednym dwujęzycznym portalu (zad. 3i4).
Problem: Odrębna krajowa informacja o atrakcjach i oznakowanie tras – rozwiązanie I: ujednolicone oznakowanie i
dwujęzyczna informacja o trasach i atrakcjach w terenie oraz na portalu szlakowym, rozw. II – jednolity standard opisu POI
(point-of-interest) wypracowany wspólnie i wdrożony dla opisu atrakcji po obu stronach granicy (zad. 3i4).
Problem: Promocja krajowa, obejmująca obszar tylko po jednej stronie granicy – rozwiązanie: jednolita promocja całej sieci
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

23

/ 150

szlaków transgranicznych po obu stronach granicy, jednolita dla całego produktu turystycznego, w równoważnych
wersjach językowych (zad. 4i5).
Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zwiększy się spójność sieci szlaków trans granicznych i towarzyszących im atrakcji
przyrodniczych i kult. po obu stronach granicy, co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla
turystów z obu stron granicy, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczna tej oferty. Całość jednolicie promowana
zacznie funkcjonować na rynku turyst. jako jeden nowy trans graniczny produkt turystyczny – na tyle rozległy i różnorodny,
że atrakcyjny w wymiarze europejskim.
Wszystko to wpłynie na podniesienie konkurencyjności karpackich szlaków turystyki pieszej i spowoduje, że ich potencjał
będzie lepiej wykorzystany, jako jeden, spójny produkt turyst., „widoczny” dla klienta europejskiego.
Problém: Obmedzenie možností putovania z dôvodu roztrieštenosti a nedostatočnej integrácie sieti chodníkov a
pohraničných atrakcií, nerovnomernej úrovne infraštruktúry – riešenie I: likvidácia duplicitných úsekov a cezhraničné
spojenie chodníkov a atrakcií v teréne vďaka spolupráci odborníkov a znakárov COTG a KST (úloha 1 a 2); riešenie II –
doplnenie infraštruktúry a nové atrakcie (úloha 1 a 2); rieš.III – prepojenie informácií o chodníkoch a atrakciách na jenom
dvojjazyčnom portály (úloha 3 a 4).
Problém: Samostatná štátna informácia o atrakciách a označenia trás – riešenie I.: zjednotenie značenie a dvojjazyčná
informácia o trasách a atrakciách v danej oblasti a na portáli venovanom chodníkom, rieš. II. – súvislý štandardný popis
POI (point – of – interest) vyhotovený spoločne a zavedený pre popis atrakcií na oboch stranách hranice (úloha 3 a 4).
Problém: Tuzemská/vnútroštátna propagácia, zahŕňa na jednej strane hranice – riešenie: súvislá propagácia celej siete
cezhraničných chodníkov po oboch stranách hranice, súvislá pre celý turistický produkt, v rovnocenných jazykových
verziách (úl. 4 a 5).
Vďaka týmto riešeniam sa výrazne zvýši integrita siete cezhraničných chodníkov a súvisiacich prír. A kult. atrakcií na oboch
stranách hranice, čo uľahčí prístup k nim a zvýši bezpečnosť ich prevádzkovania turistami po oboch stranách hranice,
vďaka čomu sa zvýši turistická atraktivita tejto ponuky. Súvisle propagovaný celok začne fungovať na turistickom trhu ako
jeden nový cezhraničný turistický produkt – dostatočne rozľahlý a rôznorodý, aby sa stal atraktívny v európskom meradle.
Toto všetko ovplyvní zlepšenie konkurencieschopnosti karpatských peších turistických chodníkov a bude viesť k tomu, že
och potenciál bude lepšie využiteľný poťažmo využitý ako jeden súvislý turist. produkt „viditeľný” pre európskeho klienta.
Czy projekt tworzy europejską wartość dodaną? Jeżeli tak, proszę opisać w jaki sposób. / Vytvorí projekt európsku pridanú
hodnotu? Ak áno, opíšte akým spôsobom.
Projekt tworzy EAV w następujących wymiarach:
- w odniesieniu do strategii Europa 2020: sprzyja zwiększeniu zatrudnienia i zmniejszeniu ubóstwa lokalnych mieszkańców
dzięki przyciągnięciu nowych turystów i tworzeniu popytu na lokalne usługi i produkty; wprowadza prostą innowację nowoczesne e-narzędzie - do codziennego życia i użytkowania zarówno przez turystów jak i mieszkańców; dzięki wersjom
językowym portalu otwiera lokalne społeczności na korzyści jednolitego rynku cyfrowego;
- kreuje produkt turystyczny adresowany do ponadregionalnego rynku turystycznego, do klienta europejskiego; tak też
adresowana jest promocja;
- jego realizacja wspiera integrację w całym pasie górskim polsko-słowacko-czeskim;
- wspólna realizacja projektu kreuje dodatkowe korzyści dot. efektywności oraz koordynacji - nie dubluje się wydatków,
konsoliduje efekty materialne oraz efekty promocyjne, „podwójnie” sprzedaje te same szlaki i atrakcje turystyczne = po obu
stronach granicy.
Projekt tvorí EAV v nasledujúcej miere:
- podľa stratégie Európa 2020: podporuje zamestnanosť a zmenšuje chudobu miestnych občanov vďaka príchodu nových
turistov a vytvoreniu dopytu na lokálne služby a výrobky; zavádza jednoduchú inováciu – moderný e- nástroj – pre bežný
život a používanie ako pre turistov tak pre obyvateľov; vďaka jazykovým verziám portálu otvára výhody unifikovaného
digitálneho trhu lokálnym spoločnostiam;
- vytvára turistický produkt zameraný na turistický trh, ktorý presahuje potreby regiónu, na európskeho klienta; takto je tiež
adresovaná propagácia;
- jeho realizácia podporuje integráciu v celom horskom poľskom ,slovenskom a českom pásme;
- spoločná realizácia projektu vytvára dodatočné výhody pre účinnosť a koordináciu – nezdvojuje/násobí náklady,
konsoliduje materiálne a propagačné účinky, „dvojmo” predáva tie isté turistické chodníky a atrakcie = na oboch stranách
hranice.
III.2 Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu
Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego - zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z
powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.
Zavedenie na trh nového turistického produktu – integrovanej cezhraničnej siete peších turistických chodníkov s miestnymi
súvisiacimi prírodnými a kultúrnymi atrakciami.
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Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu
Nazwa celu szczegółowego

Názov špecifického cieľa

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej
nowy produkt turystyczny

Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový
turistický produkt

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci
szlaków pogranicza

Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete
pohraničných chodníkov

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego
transgranicznego portalu szlakowego

Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského
cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

III.3 Krótki opis projektu / Stručný opis projektu
Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej
bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy) w
obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turyst. prowadzących
dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden
wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via
ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego
poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec
turystów zagranicznych. Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na
międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż
całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już
istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków,
zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej
zinwentaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry).
Projekt ma charakter nieinwestycyjny.
Projekt i zadania projektu nie podlegają pomocy publicznej i de minimis - Wnioskodawcy nie są przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach planowanych do realizacji zadań.
Projekt sa týka vyhotovenia a zavedenia na trh nového cezhraničného produktu z oblasti aktívneho turizmu, založeného na
poľských a slovenských turistických trasách pozdĺž časi Karpatského oblúka (spoločnej hranice) v oblasti podpory.
Predmetom projektu je modernizácia a spojenie turistických chodníkov, ktoré sa doteraz tiahli na oboch stranách hranice,
prepojenie týchto chodníkov so blízkymi kultúrnymi a prírodnými atrakciami do jedného spoločného cezhraničného
chodníka, so zdokonalenou a obnovenou malo infraštruktúrou a dodatočnou atrakciou vo forme via ferrata (zaisťovacia
trasa), vytvorenie a zavedenie unifikovaného e-náradia, ktoré by zintegrovalo jednotlivé prvky produktu za účelom
spoločného poskytovania informácií a propagácie na oboch stranách hranice, ako aj pred zahraničnými turistami. Korunou
je realizácia skoordinovanej propagácie nového produktu na medzinárodnom turistickom trhu. Projekt je komplexný, zahŕňa
horské turistické chodníky pozdĺž celej Poľsko – slovenskej hranice. Je založený na základoch, ktoré budú vytvorené v
rámci projektu, ako aj na už existujúcich vlastných základoch partnerov vo forme predchádzajúcej modernizácie a
revitalizácie chodníkov, digitalizácie v rámci predchádzajúcich aktivít – časti peších chodníkov a už uskutočnenej
inventarizácie a popise atrakcií na území Malopoľska (Tatry).
Projekt je neinvestičný.
Projekt a projektové úlohy nepodliehajú verejnej pomoci a pomoci de minimis - Žiadatelia nie sú podnikatelia, ktorí
vykonávajú podnikateľskú činnosť v rámci plánovaných úloh.
III.4 Grupy docelowe projektu / Cieľové skupiny projektu
Główne grupy docelowe to:
a/ zainteresowani turystyką aktywną - słowaccy, polscy, z innych krajów UE; w tym członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20
tys.);
b/ organizatorzy i obsługa turystyki: przewodnicy, ratownicy, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, inwestorzy,
lokalne org. turyst i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i okołoturyst. w rejonie szlaków.
Połączenie szlaków i poprawa zaplecza zwiększy atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo wędrowania dla turystów, w
efekcie przyciągnie ich więcej w rejon przygraniczny, a z obszarów najsilniej uczęszczanych ‘wciągnie’ w obszary mniej
uczęszczane i popularne (Bieszczady, Beskid Niski). Uporządkowany ruch turyst. będzie mniej uciążliwy dla środowiska.
Członkowie PTTK i KST będą łatwiej organizować imprezy transgraniczne. Dzięki większym przepływom turystów branża
turyst.w regionie zyska nowych klientów i zwiększy obroty, utrzyma lub stworzy nowe miejsca pracy.
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Hlavné cieľové skupiny:
a/ záujemcovia o aktívny turizmus – slovenskí, poľskí, z ďalších krajín EÚ; vrátane členov PTTK (70 tis.) a KST (20 tis.);
b/ organizátori a poskytovatelia turistických služieb, záchranári, samosprávy, národné a vlastivedné parky, investori, lokálne
turistické a vlastivedné organizácie, občania a lokálne firmy, ktoré poskytujú turist. a pod. služby v regióne chodníkov.
Prepojenie chodníkov a zlepšenie ich vybavenie zvýši atraktivitu, komfort a bezpečnosť turistických výletov, výsledne
pritiahne viac turistov do pohraničného regiónu a z najfrekventovanejších oblastí „stiahne” do menej frekventovaných a
populárnych (Beskydy, Nízke Beskydy). Upravený turistický pohyb bude menej agresívny voči životnému prostrediu.
Členovia PPTK a KST budú môcť ľahšie organizovať cezhraničné podujatia. Turistické odvetvie v tejto oblasti získa vďaka
zvýšeniu turistickej frekvencie nových klientov a zvýši obraty, udrží alebo vytvorí nové pracovné miesta.
III. 5 Efekt transgraniczny projektu / Cezhraničný dopad projektu
Proszę opisać na czym polega i kogo dotyczy efekt transgraniczny projektu. / Prosíme opísať, v čom spočíva a koho sa týka
cezhraničný dopad projektu.
Projekt przynosi równomierne i wspólne korzyści i dla społeczeństwa słowackiego i dla społeczeństwa polskiego:
- ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turyst. po obu stronach granicy na lustrzanej zasadzie (różnica
w kilometrażu prac wynika z jednej strony z różnej gęstości sieci szlaków po obu stronach granicy, a z drugiej strony z tego,
że zarówno CTG jak i KST mają część szlaków opracowaną w ramach wcześniejszych działań własnych);
- uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
- szkolenia dla znakarzy i polskich i słowackich w podobnym zakresie,
- opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turyst. = tzw. POI (points of interest) wg jednego, wspólnego standardu,
po obu stronach granicy,
- portal obejmujący treściowo obydwa pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilany informacyjnie
przez partnerów z obu stron,
- działania promocyjne dotyczą obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w równoważnych wersjach językowych, z
uczestnictwem w eventach i polskich i słowackich interesariuszy,
- konferencja otwierająca w Polsce, konferencja podsumowujące na Słowacji.
Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i
oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania
turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.
Projekt má rovnomerné/porovnateľné a spoločné prednosti pre slovenské aj poľské spoločenstvo:
- zjednotenie a obnova značenia, digitalizácia turist. chodníkov na oboch stranách hranice podľa zrkadlového princípu
(rozdiel vo kilometrovej vzdialenosti prác vyplýva na jednej strane z odlišnej hustoty siete chodníkov na oboch stranách
hranice a na druhej strane za toho, že ako COTG tak aj KST majú časť chodníkov spracovanú v rámci vlastných
predchádzajúcich aktivít);
- doplnenie infraštruktúry chodníkov na oboch stranách hranice,
- školenia pre poľských aj slovenských značkovačov v porovnateľnom/podobnom rozsahu,
- spísanie a popis prírodných a turistických atrakcií é tzv. POI (points of interest) podľa jedného spoločného štandardu, na
oboch stranách hranice,
- portál zameraný na oba pohraničné regióny, v dvoch rovnocenných jazykových verziách, doplnený informáciami partnerov
z oboch strán,
- propagačná činnosť zameraná na pohraničie na oboch stranách hranice, v rovnocenných jazykových verziách, z účasťou
na podujatiach poľských aj slovenských záujemcov,
- otváracia konferencia v Poľsku, záverečná konferencia na Slovensku.
Aktivity projektu umožnia voľný priechod turistov po oboch stranách hranice, vďaka zdokonalenej identifikácii a značeniu
chodníkov a obohatenej infraštruktúre a zároveň vytvoria nové informačné zdroje o možnostiach aktívneho pešieho turizmu
v oblasti Poľsko – slovenského pohraničia pozdĺž hranice.
Czy projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w miejscach realizacji przez partnerów działań projektowych,
lub na szerszym obszarze pogranicza (jeżeli tak, to jaką). / Generuje projekt pridanú hodnotu na oboch stranách hranice v
miestach, kde partneri realizujú projektové úlohy, alebo na väčšom území pohraničia (ak Áno, potom akú).
Projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w ten sposób, że:
a/ Powstanie nowy produkt turyst., obejmujący na zasadzie bliźniaczej szlaki i atrakcje po obu stronach granicy.
b/ Zarówno mieszkańcy i turyści po stronie polskiej jak i słowackiej zyskują dostęp do nowych możliwości korzystania z tras
wędrówek oraz nowych możliwości rozwijania/korzystania z lokalnych usług i produktów turystycznych. Działania projektu
umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu
szlaków oraz odnowionej infrastrukturze oraz stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na
terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.
c/ Na Słowacji powstanie via ferrata, która znacząco podniesie atrakcyjność wędrowania po stronie słowackie - co
częściowo zrównoważy obecnie dużą przewagę ruchu turystycznego w Tatrach po stronie polskiej i sprzyjać będzie
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bardziej równomiernemu rozłożeniu ruchu turystyki pieszej po obu stronach granicy.
d/ Szacuje się, że projekt zainicjuje bezpośrednią współpracę min. 16 kolejnych partnerów z terenu pogranicza (oddziały
PTTK i KST, potencjalni nowi partnerzy – szczególnie słowaccy, którzy ostatecznie nie weszli do aplikacji ale deklarują
współpracę na etapie realizacji).
e/ Niesie korzyści dla środowiska i bioróżnorodności – lepsze zarządzanie ruchem i prowadzenie tras zmniejsza szkodliwy
wpływ ruchu turyst. na obszary szczególnie cenne przyrodniczo.
f/ Tworzy podwaliny do rozwoju współpracy i realizacji projektów transgr. pomiędzy lokalnymi oddziałami organizacji z sieci
PTTK i KST, w tym przynajmniej 5 w ramach umów partnerskich o współpracy.
Projekt vytvára kladnú hodnotu na oboch stranách hranice tak, že:
a/ Vznikne nový turist. produkt, ktorý podľa sesterského princípu zahŕňa chodníky a atrakcie na oboch stranách hranice.
b/ Občania aj turisti na poľskej aj slovenskej strane získajú prístup k novým možnostiam využitia turistických trás a nových
možností pre rozvoj/využitie miestnych turistických služieb a produktov. Aktivity projektu umožnia voľný priechod turistov po
oboch stranách hranice, vďaka zdokonalenej identifikácii a značeniu chodníkov a obohatenej infraštruktúre a zároveň
vytvoria nové informačné zdroje o možnostiach aktívneho pešieho turizmu v oblasti Poľsko – slovenského pohraničia
pozdĺž hranice.
c/ Na Slovensku vznikne zaistený chodník (via ferrrata), ktorý výrazne zvýši turistickú atraktivitu slovenskej strany – čo
čiastočne vyrovná súčasnú značnú prevahu turistického záujmu v Tatrách na poľskej strane a podporí vyrovanejšie
rozmiestenie pohybu pešej turistiky na oboch stranách hranice.
d/ Odhadujeme, že vďaka projektu sa nadviaže priama spolupráca s min. 16 ďalšími partnermi z oblastí pohraničia
(pobočky PTTK a KST, potenciálni noví partneri – hlavne slovenskí, ktorí sa nakoniec nezapojili do aplikácie, ale deklarujú
spoluprácu na etape realizácie).
e/ Prináša pozitíva pre životné prostredie a biorôznorodosť – lepšie riadenie pohybu, a vedením trás znižuje nepriaznivý
vplyv turizmu na mimoriadne cenné prírodné oblasti.
f/ Tvorí základný kameň pre rozvoj spolupráce a realizáciu cezhraničných projektov medzi lokálnymi pobočkami
organizácie siete PTTK a KST, vrátane najmenej 5 v rámci partnerských zmlúv o spolupráci.
Czy rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych w
miejscach realizacji działań projektowych lub dla osób z zewnątrz przebywających na obszarze pogranicza ? / Sú výsledky
všetkých v projekte realizovaných úloh rovnako/rôzne dôležité pre miestne komunity v miestach realizácie projektových úloh
a/alebo pre osoby, ktoré sú na území pohraničia, ale nepochádzajú z pohraničia?
Rezultaty wszystkich zadań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy:
- lokalni mieszkańcy po obu stronach granicy w ten sam sposób będą mogli korzystać z odnowionych szlaków, ich
infrastruktury, portalu krajoznawczego oraz aplikacji mobilnej,
- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z obu krajów zainteresowani wędrówkami w obszarze wsparcia będą mieli
dostęp do portalu szlakowego na takich samych zasadach (nieodpłatnie, we własnych wersjach językowych),
- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z innych krajów będą mieli dostęp do wszystkich informacji na portalu
szlakowym na takich samych zasadach (niezależnie od lokalizacji szlaku czy atrakcji),
- cała sieć szlaków trans granicznych wraz z powiązanymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi będzie promowana
razem, jako jeden produkt turystyczny.
Oczekuje się, że wpływ transgraniczny będzie największy dla: a/ podmiotów działających lokalnie w obsłudze ruchu
turystycznego, w tym MMSP (co najmniej kilkadziesiąt) – dzięki nowemu produktowi turystycznemu, odnowionej
infrastrukturze i zintegrowanej promocji, oraz b/ w grupie docelowej osób z obu krajów uprawiających turystykę pieszą
(kilkaset tys.), w tym członków KST i PTTK (kilka tys.).
Projekt powoduje wzrost potencjału turyst. w regionie przygranicznym w obu krajach i co za tym idzie zwiększa
atrakcyjność turyst. pogranicza w skali nie tylko pl-sk, ale i szerzej międzynarodowej. Ułatwia wymianę ruchu turyst.
zarówno przyjezdnych, jak i rezydentów obu krajów, umożliwia jednolitą promocję i „sprzedaż” rejonu karpackiego jako
jednolitego produktu na rynku międzynarodowym.
Výsledky všetkých úloh budú pre lokálne spoločenstvá dôležité v rovnakej miere na oboch stranách hranice:
- miestni občania na oboch stranách hranice budú môcť rovnakým spôsobom využívať obnovené chodníky, ich
infraštruktúru, vlastivedný portál a mobilnú aplikáciu,
- turisti, organizátori a propagátori turizmu z oboch krajín, so záujmom o peší turizmus v podporenej oblasti, budú mať
prístup do portálu o chodníkoch podľa rovnakých pravidiel (bezplatne, vo vlastných jazykových verziách),
- turisti, organizátori a propagátori turizmu z iných krajín budú mať prístup k všetkých informáciám z portálu o chodníkoch
podľa rovnakých pravidiel (nezávisle na lokalizácii chodníka alebo atrakcie),
- celá sieť cezhraničných chodníkov spolu s prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami bude propagovaná spoločne,
ako jeden turistický produkt.
Predpokladáme, že cezhraničný vplyv bude najsilnejší na: a/ subjekty pôsobiace lokálne v oblasti poskytovania turistických
služieb, vrátane MMSP (najmenej niekoľko desiatok) – vďaka novému turistickému produktu, obnovenej infraštruktúre a
integrovanej propagácii a b/ v cieľovej skupine osôb z oboch krajín, ktoré sa venujú pešej turistike (niekoľko tis.), vrátanie
členov KST a PTTK (niekoľko tis.).
Projekt podporí nárast turistického potenciálu v pohraničnom regióne v oboch krajinách a čo s tým súvisí – zvyšuje
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turistickú atraktivitu pohraničia v pl – sk meradle ale aj v širšom medzinárodnom kontexte. Uľahčí výmenu turistického
pohybu ako návštevníkov tak obyvateľov oboch krajín, umožní jednotnú propagáciu a „predaj” karpatského regiónu ako
jednotného/súvislého produktu na medzinárodnom trhu.
W jaki sposób rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań przyczynią się do integracji społeczeństw i wspólnot
lokalnych zamieszkujących oba kraje zaangażowane w Program? / Akým spôsobom výsledky všetkých realizovaných úloh
projektu prispejú k integrácii spoločenstiev a miestnych komunít obývajúcich územia obidvoch krajín zapojených do
Programu?
Realizacja projektu przyczyni się do integracji przygranicznych społeczności:
a/ bezpośrednio dzięki wspólnej realizacji działań m.in. przez polskich i słowackich członków i znakarzy COTG i KST,
poprzez wspólne szkolenia,
b/ bezpośrednio dzięki udziałowi we wspólnych imprezach turyst. i promocyjnych,
c/ bezpośrednio: zwiększenie liczby turystów wędrujących trans granicznie sprzyjać będzie współpracy usługodawców po
obu stronach granicy, w tym rozwijaniu wspólnych ofert i produktów lokalnych,
d/ pośrednio: dzięki niekomercyjnemu trans granicznemu portalowi, który będzie platformą integracji i wymiany informacji
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi nowym produktem turystycznym trans granicznych wędrówek pieszych w obszarze
wsparcia - turyści, mieszkańcy i lokalne firmy z ofertą, gestorzy atrakcji turystycznych z informacjami o swoich POI,
e/ pośrednio: dzięki powstaniu nowego trans granicznego produkt turystycznego lokalne podmioty publiczne i prywatne po
obu stronach granicy (interesariusze), zyskają nowy impuls – powód do nawiązywania relacji i rozwijania współpracy na
konkretnym, przynoszącym wymierne korzyści polu.
Realizácia projektu prispeje k integrácii pohraničného spoločenstva:
a/ priamo vďaka spoločnej realizácii aktivít, okrem iného poľskými a slovenskými členmi a značkovačmi COTG a KST,
formou spoločných školení,
b/ priamo vďaka účasti na spoločných turistických a propagačných podujatiach,
c/ priamo: zvýšenie počtu peších turistov prechádzajúcich cez hranice podporí spoluprácu poskytovateľov služieb na oboch
stranách hranice, vrátane rozvoja spoločných ponúk a lokálnych produktov,
d/ nepriamo: vďaka nekomerčnému cezhraničnému portálu, ktorý bude platformou pre integráciu a výmenu informácií
medzi všetkými záujemcami o nový cezhraničný turistický produkt peších vychádzok v podporenej oblasti – turisti, občania
a miestne firmy s ponukou, gestori turistických atrakcií s informáciami o svojich POI,
e/ nepriamo: vďaka vzniku nového cezhraničného turistického produktu, lokálne verejnoprávne aj súkromné subjekty na
oboch stranách hranice (interesanti), dostanú nový impulz – dôvod k naviazaniu vzťahov a rozvoju spolupráce v
konkrétnom, obojstranne výhodnom odvetví.
Zadania w projekcie / Úlohy v projekte
III.6 Przygotowanie Projektu / Príprava Projektu
Realizacja od / Realizácia od

22.05.2017

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

do / do

08.11.2017

Tak / Áno

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
(P 2) Województwo Podkarpackie
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
COTG jest inicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie:
a. inicjował spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
b. przeprowadził wspólne zamówienie dot. opracowania analiz fin.-ek ( (PW, P1, P2, P3) i projektu umowy partnerskiej,
c. w imieniu partnerstwa kontaktował się z punktem informacyjnym,
d. zorganizował i koordynował wymianę informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
e. bazując na swoim zapleczu IT opracował (w oparciu o dane własne i partnerów) mapę działań projektu,
f. przygotował pierwszy projekt i uczestniczył w uzgodnieniach treści Listu intencyjnego, koordynował uzgodnienia dot.
projektu Umowy Partnerstwa,
g. w oparciu o wcześniejsze ustalenia wpisał wniosek do GW.
COTG ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie
z pozostałymi partnerami i wykonawcami zamówień wspólnych i pozostałych.
COTG je iniciátorom partnerskej spolupráce: V danom rozsahu:
a. inicioval bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
b. uskutočnil spoločnú objednávku vypracovania fin- ek. analýzy (PW, P1, P3) a projektu partnerskej zmluvy,
c. v mene partnerstva kontaktoval informačné centrum,
d. zorganizoval a koordinoval výmenu informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
e. na základe svojej kapacity IT vyhotovil mapu aktivít projektu (na základe vlastných a partnerských údajov),
f. pripravil prvý projekt a zúčastnil sa na rokovaniach o obsahu Vyhlásenia o zámere, koordinoval uznesenia v súvislosti s
projektom Partnerskej zmluvy,
g. na základe predchádzajúcich zistení zapísal žiadosť do Generátora žiadostí.
COTG zo svojich ľudských zdrojov určilo na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s
ostatnými partnermi a subdodávateľmi spoločných aj ostatných objednávok.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Część działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie COTG w Krakowie - chodzi o działania b,c,d,e,f,g
dla których bazą było zaplecze biurowe i IT Partnera COTG w jego siedzibie głównej w Krakowie, które na tym etapie
stanowiło sekretariat partnerstwa i miejsce koordynacji przygotowywań do projektu (pomimo, iż większość realizowana
była wspólnie via internet).
Časť prác bola realizovaná mimo podporovanej oblasti, teda v sídle COTG v Krakove – jednalo sa aktivity b, c, d, e, f, g,
ktoré sa vybavovali v kancelárskych priestoroch a IT priestoroch COTG v jeho hlavnom sídle v Krakove, ktoré na tejto
etape stanovilo sekretariát partnerstva a koordinačné miesto pre prípravy na projekt (napriek tomu, že väčšina bola
realizovaná spoločne prostredníctvom internetu).

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

29

/ 150

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Nie / Nie

Nie / Nie

Opracowanie umowy
partnerskiej
Rozvoj dohody o
partnerstve

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

2 460,00 €

2 460,00 €

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Tłumaczenia
dokumentów
aplikacyjnych
Preklady aplikačné
dokumenty

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

komplet
sada

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

1 000,00 €
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Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

1 000,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

2 460,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

2 091,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Tak / Áno

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

1 000,00 €

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

850,00 €
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Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Opracowanie analizy
finansowoekonomicznej
Vývoj finančnej a
ekonomickej analýzy

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

865,00 €

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

865,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

865,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

735,25 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

3 676,25 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov
partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Tak / Áno

4 325,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
KST jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących z
nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w
następujących działaniach przygotowawczych:
a. kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
b. wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
c. przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
d. propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
e. propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.
KST ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z
pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami wspólnych zamówień.
KST je spoluiniciátorom naviazania partnerskej spolupráce za účelom zintegrovania turistických peších chodníkov a s nimi
susediacimi atrakciami na oboch stranách hranice do jedného turistického produktu. V danom rozsahu sa priamo podieľal
na nasledujúcich prípravných prácach:
a. kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
b. výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
c. poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu,
d. návrhy a úpravy obsahu Vyhlásení o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy,
e. návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce.
KST zo svojich ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s
ostatnými partnermi a subdodávateľmi spoločných objednávok.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Większość działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie KST w Bratysławie - chodzi o działania
b,c,d,e oraz częściowo działanie a, dla których bazą było zaplecze biurowe i IT KST w jego siedzibie głównej.
Väčšina prác bola realizovaná mimo podporovanej oblasti podpory, teda v sídle COTG v Krakove – jednalo sa aktivity b,
c, d, e a čiastočne aktivity z bodu a, ktoré mali základňu, kancelárske a IT vybavenie v hlavnom sídle KST.

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Opracowanie analizy
finansowoekonomicznej
Vývoj finančnej a
ekonomickej analýzy

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

865,00 €

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

865,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

865,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

735,25 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Tak / Áno

735,25 €

32

/ 150

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov
partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

865,00 €

33

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
WP jest współinicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie działający z ramienia WP Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Regionalnego uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:
a. kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów,
b. wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
c. przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
d. propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
e. propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.
Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie UMWP w Rzeszowie
UMWP ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z
pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami zamówień.
WP je spoluiniciátorom partnerskej spolupráce. V tejto oblasti v mene WP konal Urząd Marszałkowski Departament
Rozwoju Regionalnego a priamo sa podieľal na nasledujúcich prípravných prácach:
a. kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov,
b. výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
c. poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu,
d. návrhy a úpravy obsahu Vyhlásenia o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy,
e. návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce.
Práce sa v plnom rozsahu uskutočnili v podporovanej oblasti, predovšetkým v sídle UMWP v Rzeszowe. UMWP zo
svojich ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými
partnermi a subdodávateľmi pre plnenie objednávok.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Opracowanie analizy
finansowoekonomicznej
Vývoj finančnej a
ekonomickej analýzy

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

865,00 €

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

865,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

865,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

735,25 €

Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených

0,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

34

/ 150

výdavkov partnera
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov
partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

865,00 €

35

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
PROT jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących
z nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w
następujących działaniach przygotowawczych:
a. kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów,
b. wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
c. przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
d. propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
e. propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.
Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie PROT w Rzeszowie
PROT ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z
pozostałymi partnerami.
PROT (Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna) spoluiniciátorom naviazania partnerskej spolupráce za
účelom zintegrovania turistických peších chodníkov a s nimi susediacimi atrakciami na oboch stranách hranice do jedného
turistického produktu. V danom rozsahu sa priamo podieľal na nasledujúcich prípravných prácach:
a. kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
b. výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
c. poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu,
d. návrhy a úpravy obsahu Vyhlásenia o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy,
e. návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce.
Práce sa v plnom rozsahu uskutočnili v podporovanej oblasti, predovšetkým v sídle PROT v Rzeszowe. PROT zo svojich
ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými
partnermi.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Opracowanie analizy
finansowoekonomicznej
Vývoj finančnej a
ekonomickej analýzy

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

865,00 €

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

865,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

865,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

735,25 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Nie / Nie

0,00 €
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Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov
partnera

865,00 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

4 411,50 €
0,00 €
6 920,00 €

III.7 Zadania merytoryczne / Vecné úlohy
III.7.1
Nazwa zadania / Názov úlohy
MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE
Realizacja od / Realizácia od

01.01.2019

do / do 31.10.2019

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane
zadanie
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov

Opis úlohy / Opis zadania
Partner odpowiedzialny - COTG. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki.
Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych oraz
budowę brakujących tablic informacyjnych , map etc. Prace koncentrują się na Podkarpaciu, jako, że w ramach
wcześniejszych projektów własnych oraz innych podmiotów (parki narodowe) wykonana została odnowa szlaków na terenie
Małopolski. Zrealizowane zostanie szkolenie dla osób wykonujących zadania w terenie (pomiary GPS).
Zodpovedný partner - COTG. Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníkov.
Úloha zahŕňa obnovenie turistických chodníkov (obnova značiek), renovácia ukazovateľov smeru a osadenie chýbajúcich
informačných tabúľ , máp a pod. Práce sú sústredené v Podkarpatskom kraji, pretože v rámci predchádzajúcich vlastných
projektov a projektov iných subjektov (národné parky) bola uskutočnená obnova chodníkov na území Malopoľska.
Uskutoční sa školenie osôb, ktoré plnia úlohy v teréne (meranie GPS).
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Tak / Áno

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

37

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Zakres zadania:
- odnowienie oznakowania (znaki malowane, zgodnie ze standardem) szlaków trans granicznych pieszych 218 km,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) nowych 75 drogowskazów,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) 30 tabliczek E3/E8 (oznakowanie szlaków międzynarodowych)
- wykonanie, montaż max. 7 tablic informacyjnych z mapami w lokalizacjach: Barwinek, Jaśliska, Komańcza, Łupków
Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla znakarzy w zakresie posługiwania się GPS (przygotowanie do prac w
terenie): 1 dzień, dla 10-15 osób (znakarzy), max. 2 instruktorów, realizacja w obszarze wsparcia na Podkarpaciu; będzie
to pierwsza część szkolenia znakarzy w projekcie
- wizyty monitoringowe szlaków w celu zachowania wysokiej jakości prac.
Rozsah úlohy:
- obnova značenia (maľované značky, štandardne) cezhraničných peších chodníkov v dĺžke 218 km,
- rozmiestnenie (vykonanie, montáž) 75 nových ukazovateľov smeru,
- rozmiestnenie (vykonanie, montáž) 30 tabuliek E3/E8 (označenie medzinárodných chodníkov)
- vykonanie, montáž max. 7 informačných tabúľ s mapami v lokalizáciách: Barwinek, Jaśliska, Komańcza, Łupków Nowy,
Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
- príprava a uskutočnenie školenia pre značkovačov z oblasti používania GPS (príprava na terénne práce): 1 deň, pre
10-15 osôb (značkárov), max. 2 inštruktori, realizácia v podporovanej oblasti v Podkarpatskom kraji; ide o prvú časť
školenia značkárov v projekte
- monitorovacie návštevy chodníkov pre udržanie vysokej kvality prác.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Zakup
oprogramowania do
koordynacji prac
szlakowych
Nákup koordinačného
softvéru pre
turistickych trás

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

800,00 €

800,00 €

800,00 €

680,00 €

Nie / Nie
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Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty
usług zewnętrznych
Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Infrastruktura
szlakowa montaż
Track inštalácia
infrastructure

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

105

6,00 €

630,00 €

630,00 €

535,50 €

Nie / Nie

Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Infrastruktura
szlakowa
drogowskazy tabliczki
105 szt.
Infraštruktúra montáž
track- tabule105
jednotiek.

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

105

6,00 €

630,00 €

630,00 €

535,50 €

Nie / Nie
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Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Nie / Nie

Nie / Nie

Infrastruktura
szlakowa z montażem
- tablice informacyjne
z mapami 7 szt.
Infraštruktúra montáž
track - informačné
tabule s mapami 7 ks.

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

7

900,00 €

6 300,00 €

6 300,00 €

5 355,00 €

Nie / Nie

Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Monitoring szlaków
Sledovanie trasy

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

700,00 €

700,00 €

700,00 €

595,00 €

Nie / Nie
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Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Nie / Nie

Nie / Nie

Szkolenie dla
znakarzy realizowane w
Rzeszowie
Školenia pre znakarzy
- realizovaný v
Rzeszowie

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 020,00 €

Nie / Nie

Kategorie
wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Opis wydatku –
uzasadnienie w
związku z zadaniem /
Opis výdavku –
odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Wkład
niepieniężny /
Nepeňažný
vklad

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Nie / Nie

Nie / Nie

Odnowienie
znakowania - znakarze
Obnovenie označenia
- Značkári

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

km
km

218

36,00 €

7 848,00 €

7 848,00 €

6 670,80 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Długość nowych, zmodernizowanych lub
udoskonalonych transgranicznych
szlaków rekreacyjnych
Dĺžka nových/ zmodernizovaných/
zdokonalených cezhraničných
turistických chodníkov

km
km

0

218

218

Liczba nowych, zmodernizowanych lub
rozbudowanych elementów infrastruktury
będących częścią transgranicznego
produktu/szlaku turystycznego
Počet nových/zmodernizovaných/
rozšírených prvkov infraštruktúry
cestovného ruchu

liczba
elementów
počet prvkov

0

3

3

Iiczba grup rodzajowych ustawionych
nowych elementów infrastruktury
szlakowej: drogowskazy, mapy, tablice;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
počet druhových skupín nastavených
nových prvkov infraštruktúry chodníkov:
smerové ukazovatele/šípky, mapy, tabule;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

długość szlaków, na których odnowione
zostało i zaktualizowane oznakowanie;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
dĺžka chodníkov, na ktorých bolo
označenie obnovené a aktualizované;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

18 108,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

Województwo
Podkarpackie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

18 108,00 €

III.7.2
Nazwa zadania / Názov úlohy
MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE
SŁOWACKIEJ
MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ
STRANE
Realizacja od / Realizácia od

01.01.2019

do / do 31.12.2019

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane
zadanie
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Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov

Opis úlohy / Opis zadania
Partner odpowiedzialny – KST. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki i via ferrata.
Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych oraz
budowę brakujących tablic informacyjnych , map etc., ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach
tatrzańskich.
Prace obejmą szlaki na całym wschodnim obszarze wsparcia, z wyjątkiem odcinków odnowionych wcześniej w ramach prac
zlecanych KST przez administracje rządową.
Trasa via ferrata jest opracowana koncepcyjnie w 2 wariantach A i B (vide: uzgodnienia z TANAP), ostateczna wersja
przebiegu trasy zdecydowana zostanie na miejscu w trakcie prac w uzgodnieniu z władzami TANAP ze ścisłym
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i dobrostanu dzikich zwierząt (w okolicy kozice, rzadkie rośliny);
orientacyjnie długość szacuje się wstępnie na cca 550 m, przy przewyższeniu ok. 400m, z ok. 160 punktami asekuracji. W
uroczystym otwarciu w 2020 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla
ok. 25 osób z Polski i Słowacji (w tym celu zakup zestawów wspinaczkowych).
Po otwarciu będzie ogólnodostępna (jak wiele alpejskich tras tego typu), na początku trasy będzie tablica informacyjna o
zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się trasą, możliwe będzie nieodpłatne wynajęcie zakupionego sprzętu
wspinaczkowego do korzystania z niej.
Zrealizowane zostaną także szkolenia dla osób wykonujących zadania w terenie (znakowanie, pomiary GPS), częściowo
przy współpracy z COTG (transfer polskiego know-how). W tym celu - odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej KST o
pow. ok. 33m2 z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania zespołu znakującego i projektowego w
trakcie realizacji zadań, w tym: zakup podstawowego wyposażenia do sali szkoleniowej (projektor, zdalnie sterowany ekran).
Zodpovedný partner – KST. Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníka a via ferrata.
Úloha spočíva v obnove turistických chodníkov (obnova značiek), renovácii stanovísk ukazovateľov smeru a osadení
chýbajúcich informačných tabúľ, máp atď., vybudovanie via ferraty ako dodatočnej atrakcie na tatranských chodníkoch.
Práce budú prebiehať v celej podporovanej oblasti, okrem už obnovených úsekov v rámci prác, ktoré objednal KST
prostredníctvom štátnej správy.
Trasa via ferrata je vytvorená koncepčne v 2 variantoch A a B (vide: dohoda s TANAP), záverečná verzia priebehu trasy
bude schválená na mieste počas prác po dohode s vedením TANAP-u a s prísnym ohľadom na životné prostredie a
starostlivosť o voľne žijúce zvieratá (v okolí žijú kamzíky, vzácne rastliny); orientačne je predbežný odhad dĺžky cca. 550 m,
so stúpaním cca. 400 m, s cca. 160 zaisťovacími bodmi. Na slávnostné otvorenie v roku 2020 budú pozvaní hostia, vrátane
novinárov, plánuje sa ukážková túra pre cca. 25 osôb z Poľska a Slovenska (za týmto účelom budú zakúpené horolezecké
výbavy).
Po otvorení bude všeobecne dostupná (ako mnohé alpské trasy rovnakého typu), na začiatku trasy bude umiestnená
informačná tabuľa s bezpečnostnými informáciami o pohybe na trase, možnosť bezplatného vypožičania horolezeckého
vybavenia na trasu.
Zároveň budú zrealizované školenia pre osoby plniace úlohy v teréne (značenie, meranie GPS), čiastočne v spolupráci s
COTG (transfer poľského know – how). Za týmto účelom – obnova a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti KST s
plochou 33 m2 určenej na zaškolenie značkárov a neskoršie stretnutia značkovacieho a projektového tímu počas realizácie
úloh, vrátane: nákup základného vybavenia školiacej miestnosti (projektor, diaľkovo ovládaný monitor).
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Udział instruktorów z ramienia COTG w szkoleniu słowackich partnerów w Bratysławie w siedzibie KST w zakresie
posługiwania się GPS - 1 dzień szkoleniowy, jako transfer polskiego know-how wypracowanego we wcześniejszych
działaniach - innych projektach.
Účasť inštruktorov COTG na školení slovenských partnerov v Bratislave v sídle KST v rámci náuky požívania GPS – 1
školiaci deň, ako transfer know – how navrhnutý v predchádzajúcich aktivitách – iných projektoch.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Udział instruktorów w szkoleniu realizowanym w Bratysławie w siedzibie KST.
Účasť inštruktorov COTG na školení slovenských partnerov v Bratislave v sídle KST

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Szkolenie dla znakarzy GPS
Školenia pre znackarov

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 040,00 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

2 400,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- odnowienie znakowania szlaków transgranicznych pieszych 240 km
- umieszczenie (wykonanie, montaż):
nowych drogowskazów 5 szt., konserwacja istniejących - 30 szt.,
tabliczek kierunkowych 220 szt.,
tabliczek ze znakami E3 i E8 - 15 szt. (znakowania szlaków międzynarodowych)
map turystycznych ze stojakiem - 4 szt, w lokalizacjach: Nová Sedlica, Runina, przełęcz Duklianska, Vyšná Pisaná
- ustanowienie trasy „via ferrata” jako dodatkowej atrakcji w sieci szlaków tatrzańskich: asekurowana trasa wspinaczkowa
dla niewprawnych wspinaczy w Tatrach, Wysokich z doliny Młynickiej (Mlynická dolina) na Skrajne Solisko (Predné
Solisko);
- szkolenia dla znakarzy oraz w zakresie posługiwania się GPS jako przygotowanie do prac w terenie: szkolenia własne
oraz transfer wiedzy; 10-15 osób, 3+1 dzień szkoleniowy; szkoleniowcy słowaccy oraz max. 2 instruktorów z PL;
- odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej o pow. ok. 33m2 z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze
spotkania robocz
- obnovenie značenia cezhraničných peších chodníkov v dĺžke 240 km
- rozmiestnenie (vykonanie, montáž):
Nových smerových ukazovateľov 5 ks., údržba už postavených - 30 ks.,
Smerových tabuliek 220 ks.,
Tabuliek so znakmi E3 a E8 - 15 ks. (značkovanie medzinárodných chodníkov)
turistických máp so stojanom – 4 ks., v lokalizáciách: Nová Sedlica, Runina, Dukliansky priesmyk, Vyšná Pisaná
- vyznačenie trasy „via ferrata” ako dodatočnej atrakcie siete tatranských chodníkov: zaistená horolezecká trasa pre
neskúsených horolezcov vo Vysokých Tatrách z Mlynickej doliny do Predného Soliska;
- školenie pre značkárov a používania GPS ako príprava na terénne práce: vlastné školenia a transfer poznatkov; 10-15
osôb, 3+1 školiaci deň; slovenskí školitelia a max. 2 inštruktori z PL;
- obnovenie a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti s plochou 33 m2 určenej na školenie značkárov a pracovné
stretnutia
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Realizacja szkoleń i odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej w siedzibie KST w Bratysławie. Jest to jedyna lokalizacja
własna, którą swobodnie, bez dodatkowych kosztów dysponuje KST.
Realizácia školení a obnovenie a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti v sídle KST. Je to jediná vlastná lokalizácia,
ktorú má KST k voľnej dispozícii bez dodatočných nákladov.

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Infrastruktura szlakowa - tablice
informacyjne z mapami
Infraštruktúra trasy - informačné
tabule s mapami

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

4

600,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 040,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wyposażenie sali szkoleniowej
zakup sprzętu – rzutnik
multimedialny z ekranem
Vybavenie školiaca miestnost' Multimediálny projektor s
obrazovkou

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

komplet
sada

1

650,00 €

650,00 €

650,00 €

552,50 €

Tak / Áno

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wyposażenie sali szkoleniowej krzesła
Vybavenie školiaca miestnost' stoličky

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

30

100,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 550,00 €

Tak / Áno

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

47

/ 150

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Szkolenie dla znakarzy
Školenia pre znackarov

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 020,00 €

Tak / Áno

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Infrastruktura i roboty budowlane
Infraštruktúra a stavebné práce

Via ferrata – organizacja szlaku
Via ferrata - vyznačenie trasy

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

85 000,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Remont sali szkoleniowej dostosowanie instalacji
elektrycznej, malowanie
pomieszczenia
Oprava školiace miestnosti úpravou elektroinštalácie,
maľovanie izby

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

komplet
ks.

1

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

850,00 €

Tak / Áno

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Infrastruktura szlakowa drogowskazy, tabliczki
Iinfraštruktúra trasy - značky,
tabule

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

komplet
sada

1

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

5 950,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

49

/ 150

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wyposażenie sali szkoleniowej stoliki
Vybavenie školiaca miestnosť stoly

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

15

150,00 €

2 250,00 €

2 250,00 €

1 912,50 €

Tak / Áno

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Zestawy dla użytkowników via
ferraty
Ferratove-sety

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

15

170,00 €

2 550,00 €

2 550,00 €

2 167,50 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba nowych, zmodernizowanych lub
rozbudowanych elementów infrastruktury
będących częścią transgranicznego
produktu/szlaku turystycznego
Počet nových/zmodernizovaných/
rozšírených prvkov infraštruktúry
cestovného ruchu

liczba
elementów
počet prvkov

0

3

3

Iiczba grup rodzajowych ustawionych
nowych elementów infrastruktury
szlakowej: drogowskazy, mapy, via
ferrata;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
počet druhových skupín nastavených
nových prvkov infraštruktúry chodníkov:
smerové ukazovatele/šípky, mapy, tabule;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Długość nowych, zmodernizowanych lub
udoskonalonych transgranicznych
szlaków rekreacyjnych
Dĺžka nových/ zmodernizovaných/
zdokonalených cezhraničných
turistických chodníkov

km
km

0

240

240

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia
długość szlaków, na których odnowione
zostało i zaktualizowane oznakowanie;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
dĺžka chodníkov, na ktorých bolo
označenie obnovené a aktualizované;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

6 885,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

120 050,00 €

Presovsky Kraj,
Tatry, Bratislava

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu

6 885,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

122 450,00 €

III.7.3
Nazwa zadania / Názov úlohy
WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH
GRANICY
ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH
STRANÁCH HRANICE
Realizacja od / Realizácia od

01.10.2018

do / do 31.10.2019

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane
zadanie
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego
Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy / Opis zadania
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Partner odpowiedzialny – UMWP. Główny produkt zadania: opracowany standard oraz opracowane treści dot. dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego (POI).
W ramach zadania wypracowany zostanie wspólny standard opisu tzw. POI - "points-of-interest" czyli lokalizacji atrakcji
przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego
zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego.
Z uwzględnieniem przyjętego standardu przygotowane zostaną opisy i zdjęcia łącznie 350 POI - 250 po stronie polskiej na
Podkarpaciu, 100 po stronie słowackiej. Opisy zostaną następnie przetłumaczone - powstaną w sumie 4 wersje językowe.
Całość w kolejnym kroku (z.4) zostanie wykorzystana w bazach danych portalu szlakowego. Dodatkowo COTG udostępni
jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów.
Całość działań skoordynuje UMWP jako podmiot wśród partnerów posiadający największy dostęp do zasobów
informacyjnych i różnorodnych źródeł informacji, co ułatwi trafną identyfikację najciekawszych atrakcji.
Zodpovedný partner – UMWP. Hlavný produkt úlohy: vypracovaný štandard a spracovaný materiál o kultúrnom a prírodnom
dedičstve (POI).
V rámci úlohy bude vypracovaný spoločný štandardný popis tzv. POI - "points-of-interest" teda lokalizácií prírodných a
kultúrnych atrakcií, ktoré sú prepojené s cezhraničnými turistickými chodníkmi ako základného zdroja informácií o
prírodných a kultúrnych atrakciách pre portál o chodníkoch.
S prihliadnutím na prijatý štandard budú pripravené popisy a fotografie súhrnom 350 POI – 250 na poľskej strane v
Podkarpatskom kraji, 100 na slovenskej strane. Popisy budú ďalej preložené – vzniknú 4 jazykové verzie. Celok na ďalšom
kroku (z.4) bude použitá pre databázu portálu o chodníkoch. COTG dodatočne poskytne popisy POI, ktorými už
komplementárne disponuje o území Malopoľska, ktoré boli pripravené v rámci predchádzajúcich projektov.
Celok aktivít bude koordinovať UMWP ako partnerský subjekt s najväčším prístupom k informačným zdrojom a rôznorodých
informačných zdrojov, čo uľahčí presnú identifikáciu najzaujímavejších atrakcií.
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
(P 2) Województwo Podkarpackie
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach
wcześniejszych projektów.
COTG poskytne k dispozícii popisy POI, ktorými už disponuje z územia Malopoľska, pripravené v rámci predchádzajúcich
projektov.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné
Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 100 POI po
słowackiej stronie granicy,
- przekazanie materiału do tłumaczenia do P2
- vytypovanie, spracovanie (text, aktuálne fotografie, verifikácia, registrácia stavu a podmienok) 100 POI na slovenskej
strane hranice,
- odovzdanie materiálu na preklad P2
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné
Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Liczba opracowanych na podstawie
wspólnego standardu POI („points-ofinterest” = atrakcje przyrodnicze i
kulturowe)
Počet vyhotovených na základe
spoločného štandardu POI („points-ofinterest” = prírodné a kultúrne atrakcie)

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

szt
ks

0

100

100

Liczba opracowanych na podstawie
wspólnego standardu POI ("points-ofinterest" = atrakcje przyrodnicze i
kulturowe);
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
Počet vyhotovených na základe
spoločného štandardu POI („points-ofinterest” = prírodné a kultúrne atrakcie);
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- opracowanie wspólnie z partnerami standardu opisu POI
- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 250 POI po polskiej
stronie granicy na terenie Podkarpacia = miejsc atrakcyjnych lub potencjalnie atrakcyjnych w tym min. 50 POI jako
miejsca, które można określić jako infrastrukturę towarzyszącą (sprawdzenie i zewidencjonowanie wiat, miejsc
postojowych itp.elementów),
- tłumaczenie 250 opisów POI z języka polskiego na słowacki, angielski, niemiecki,
- tłumaczenie 100 opisów POI z języka słowackiego na polski oraz angielski, niemiecki.
- vypracovanie štandardného popisu POI spoločne s partnermi
- vytypovanie, spracovanie (text, aktuálne fotografie, verifikácia, registrácia stavu a podmienok) 200 POI na poľskej strane
hranice v Podkarpatskom kraji = atraktívne alebo potenciálne miesta vrátane min. 50 POI ako miesta, ktoré je možné
označiť za prislúchajúcu infraštruktúru (kontrola a evidencia
prístreškov, parkovacích miest a pod. prvkov),
- preklad 250 popisov POI z poľského jazyka do jazyka slovenského, anglického a nemeckého,
- preklad 100 popisov POI zo slovenského jazyka do jazyka poľského, anglického a nemeckého
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Tłumaczenie 100 POI
słowackich na PL, EN, DE
preklad 100 popisov POI zo
slovenského jazyka do jazyka
poľského, anglického a
nemeckého

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

5 950,00 €

Nie / Nie
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

9 400,00 €

9 400,00 €

9 400,00 €

7 990,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Tłumaczenie 250 POI polskich
na EN, DE, SK
preklad 250 popisov POI z
poľského jazyka do jazyka
slovenského, anglického a
nemeckého

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Opracowanie 250 POI
Vývoj 250 POI

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

5 900,00 €

5 900,00 €

5 900,00 €

5 015,00 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Liczba opracowanych/wdrożonych
wspólnych standardów lub wytycznych
Počet vytvorených / implementovaných
spoločných štandardov / smerníc

liczba
standardów/
wytycznych
počet
štandardov/
smerníc

0

1

1

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia
wypracowany wspólnie przez partnerów
projektu standard opisu
transgranicznych POI = "points of
interest" jako podstawowego zasobu
informacyjnego nt. atrakcji
przyrodniczych i kulturowych dla portalu
szlakowego;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
partneri v projekte spoločne vypracovali
štandard popisu cezhraničných POI =
"points of interest" ako základný
informačný zdroj o prírodných a
kultúrnych atrakciách pre portál o
chodníkoch ;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Liczba opracowanych na podstawie
wspólnego standardu POI („points-ofinterest” = atrakcje przyrodnicze i
kulturowe)
Počet vyhotovených na základe
spoločného štandardu POI („points-ofinterest” = prírodné a kultúrne atrakcie)

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

szt
ks

0

250

250

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba opracowanych na podstawie
wspólnego standardu POI ("points-ofinterest" = atrakcje przyrodnicze i
kulturowe);
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
Počet vyhotovených na základe
spoločného štandardu POI („points-ofinterest” = prírodné a kultúrne atrakcie);
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

22 300,00 €

Województwo
Podkarpackie,
Rzeszów

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

22 300,00 €

III.7.4
Nazwa zadania / Názov úlohy
BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA
VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
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Realizacja od / Realizácia od

01.04.2019

do / do 30.06.2020

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane
zadanie
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego
Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy / Opis zadania
Partner odpowiedzialny – COTG. Główny produkt zadania: transgraniczny portal produktu turystyki pieszej.
W ramach zadania zbudowany zostanie portal - Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o
sieci szlaków trangranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych (POI).
Dla stworzenia rozwiązań informatycznych zaplanowanych dla projektu (portal krajoznawczy ze stroną mapową, aplikacja
mobilna) niezbędne jest zbudowanie bazy danych tekstowych i przestrzennych o szlakach. Dane będą pochodziły z
pomiarów zrealizowanych w ramach niniejszego projektu oraz z zasobów COTG PTTK.
Wyświetlenie szlaków na stronie www na podstawie tak pozyskanych danych pomiarowych wymaga poddania ich
dwuetapowej obróbce w programach geoinformatycznych (GIS): oczyszczenia surowych śladów zarejestrowanych przez
urządzenia GPS wraz z precyzyjną korektą przebiegu, w oparciu o różne podkłady mapowe o dużej szczegółowości, a
następnie utworzenia sieci topologicznej, przyporządkowania atrybutów i symbolizacji oraz przeprowadzenia kontroli
topologicznej.
Dane cyfrowe o szlakach oraz POI zostaną udostępnione turystom w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 różnych
platformach cyfrowych:
•w portalu krajoznawczym – w formie tekstowo-graficznej przedstawiającej pełne opisy POI i zdjęcia, a także listę szlaków z
ew. opisami, również w wersji dla niedowidzących;
•na interaktywnej stronie mapowej portalu krajoznawczego - za pomocą wizualizacji przebiegu szlaków i położenia POI na
mapie (z możliwością wyboru kilku podkładów mapowych), z możliwością obliczania i wyświetlania optymalnych tras
prowadzących po szlakach, pomiędzy dowolnymi punktami (z ew. punktami pośrednimi), eksportu tych tras do urządzenia
mobilnego, a także wyświetlania tras zaimportowanych z urządzenia mobilnego lub pliku .gpx;
•w aplikacji mobilnej – pozwalającej na dostęp do danych o szlakach i POI w terenie, umożliwiającej nawigację po szlakach.
Zodpovedný partner – COTG. Hlavný produkt úlohy: cezhraničný portál produktu pešieho turizmu.
V rámci úlohy bude vytvorený portál – internetová platforma o chodníkoch „ Hory bez hraníc”, ktorý bude integrovať
informácie o sieti cezhraničných chodníkov a s nimi prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami (POI).
Pre vytvorenie informatických riešení naplánovaných pre projekt (vlastivedný portál s mapovou stránkou, mobilná aplikácia)
bude potrebné vytvoriť textovú aj priestorovú databázu o chodníkoch. Údaje sa získajú meraním zrealizovaným v rámci
tohto projektu a zo zdrojov COTG PTTK.
Zobrazenie chodníkov na www stránke na základe takto zhromaždených údajov z merania si vyžaduje ich dvojetapové
spracovanie v geoinformatických programoch (GIS): vyčistenie surových stôp zaregistrovaných na zariadeniach GPS s
presnou úpravou/korekciou trasy, na základe rôznych mapových podkladov s vysokou presnosťou, a následne vytvorenie
topologickej siete, usporiadanie atribútov a symbolov a uskutočnenie topografickej kontroly.
Digitálne údaje o chodníkoch a POI budú sprístupnené turistom v 4 jazykových verziách (PL, SK, EN, DE) na 3 rôznych
digitálnych platformách:
•na vlastivednom portáli – v textovo – grafickej forme s úplnými popismi POI a fotografiami, a zoznamom chodníkov s príp.
popismi, aj vo verzii pre slabozrakých;
•na interaktívnej stránke vlastivedného portálu – prostredníctvom vizualizácie trasy chodníkov a polohy POI na mape (s
možnosťou voľby niekoľkých mapových podkladov), s možnosťou výpočtu a zobrazenia optimálnych trás chodníkmi, medzi
ľubovoľnými bodmi (s príp. medzibodmi),
Exportu týchto trás do mobilného zariadenie, a zobrazenie importovaných trás z mobilného zariadenia alebo súboru .grx.
•v mobilnej aplikácii – umožňuje prístup k údajom o chodníkoch a POI v teréne, umožňuje navigáciu chodníkmi.
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- digitalizacja szlaków – pomiary GSP z obróbką danych pomiarowych dla szlaków na terenie Podkarpacia 1500 km
- opracowanie mapy obszaru wsparcia (do wykorzystania w portalu szlaków, oraz na tablice informacyjne na szlakach,
inne zastosowania)
- stworzenie portalu krajoznawczego ze stroną mapową
- stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej szlaki i POI
- wykonanie portalu transgranicznego 1, w zał. opis (E-narzędzie).
- digitalizácia chodníkov – meranie s GPS so spracovaním nameraných údajov o chodníkoch na území Podkarpatského
kraja 1500 km
- vypracovanie mapy podporovanej oblasti (pre využitie na portáli o chodníkoch, a na informačné tabule na chodníkoch,
ďalšie uplatnenie)
- vytvorenie vlastivedného portálu s mapovou stránkou
- vytvorenie mobilnej aplikácie chodníkov a POI
- vytvorenie cezhraničného portálu 1 v prílohe popis (E-nástroj).
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.
Niektoré z úloh v oblasti IT služieb budú vykonávané mimo oblasť podpory.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Stworzenie aplikacji mobilnej
(Android + iOS), dostępnej w
językach: PL, SK, EN, DE
Vytvorenie mobilnej aplikácie
(Android + iOS), k dispozícii v
týchto jazykoch: PL, SK, EN, DE

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

11 700,00 €

11 700,00 €

11 700,00 €

9 945,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

14 100,00 €

14 100,00 €

14 100,00 €

11 985,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Pomiary szlaków, przygotowanie
danych do wykorzystania w
projekcie
Meranie trás, príprava dát pre
použitie v projekte

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Dostosowanie bazy danych
szlaków
Prispôsobenie databázy trás

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

2 300,00 €

2 300,00 €

2 300,00 €

1 955,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

700,00 €

700,00 €

700,00 €

595,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Konsultacje przedprojektowe
(opracowanie strony www i
aplikacji mobilnej)
Pre-konzultácia (vývoj webové
stránky a mobilné aplikácie)

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Przygotowanie, obróbka danych
szlaków słowackich (Tatry),
wprowadzenie
Príprava, spracovanie dát cesty
slovenský (Tatry), zavedenie

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

3 300,00 €

3 300,00 €

3 300,00 €

2 805,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

12 100,00 €

12 100,00 €

12 100,00 €

10 285,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Mapa PL/SK- portal, aplikacja
Mapá PL / SK - portál, aplikácie

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Stworzenie strony mapowej
vytvorenie mapovanie

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

14 100,00 €

14 100,00 €

14 100,00 €

11 985,00 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba nowych/zmodernizowanych
transgranicznych e-produktów i e-usług
Počet nových / zmodernizovaných
cezhraničných e -produktov a e -služieb

liczba eproduktów i
e-usług
počet eproduktov a
e-služieb

0

0,8

0,8

wdrożone nowe polsko-słowackie
narzędzie teleinformatyczne integrujące
dane nt. nowego produktu turystycznego
- transgranicznej sieci tras wędrówek
pieszych (strona internetowa, aplikacja
mobilna) - wersja polskojęzyczna i
słowackojęzyczna;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
zavedený Poľsko - slovenské
teleinformačný nástroj, ktorý integruje
dáta o novom turistickom produkte cezhraničnej sieti trás peších výletov
(webová stránka, mobilná aplikácia) poľská a slovenská jazyková verzia;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Liczba nowych transgranicznych
produktów turystycznych
Počet nových cezhraničných produktov
cestovného ruchu

liczba
produktów
počet
produktov

0

0,5

0,5

wprowadzona na rynek turystyczny nowa
kompleksowa oferta dla transgranicznej
turystyki pieszej;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
nová komplexná ponuka cezhraničnej
pešej turistiky zavedená na turistický trh;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba uruchomionych stron
krajoznawczych
Počet spustených vlastivedných stránok

szt
ks

0

1

1

Liczba uruchomionych stron
krajoznawczych on-line;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
Počet spustených vlastivedných stránok
on-line;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Liczba uruchomionych stron mapowych
Počet spustených mapových stránok

szt
ks

0

1

1

Liczba uruchomionych stron mapowych
on-line;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
Počet spustených mapových stránok online;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Liczba uruchomionych aplikacji
mobilnych o szlakach
Počet spustených mobilnich aplikácii o
chodníkoch

szt
ks

0

1

1

Liczba uruchomionych aplikacji
mobilnych on-line;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnerów
Počet spustených mobilnich aplikácii o
chodníkoch on-line;
zdroj informácií: interné protokoly
partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- uzupełnienie posiadanych baz danych o szlakach po stronie słowackiej,
- digitalizacja szlaków – pomiary GSP szlaków i punktów POI na terenie Słowacji 240 km,
- przygotowanie warunków technicznych do obsługi baz danych portalu szlakowego: a/ zakup sprzętu ITC do obsługi baz
danych: komputer stacjonarny z akcesoriami, notebook, serwer, niezbędne okablowanie i akcesoria, źródło kopii
zapasowej, stacja dokująca dla notebooka, urządzenia wielofunkcyjne, zabezpieczenie antykradzieżowe; b/ modernizacja
pomieszczenia baz danych - pomieszczenie w siedzibie KST w Bratysławie dla administratorów baz danych (modyfikacja
okablowania, zakup biurka, krzesła, szafki magazynowe); pomieszczenie ok. 8m2.
- doplnenie existujúcich databáz o chodníkoch na slovenskej strane,
- digitalizácia chodníkov – meranie chodníkov a bodov POI pomocou GPS na území Slovenska 240 km,
- príprava technických podmienok na ovládanie databáz portálu o chodníkoch: a/ nákup ITC zariadenia na obsluhu
databáz: stolový počítač s príslušenstvom, notebook, server, potrebné káble a vybavenie, zdroj zálohovej kópie, dokovacia
stanica notebooka, multifunkčné zariadenia, ochrana proti krádeži; b/ modernizácia priestorov databáz – priestory v sídle
KST v Bratislave pre správcov databáz (modifikácia káblovej infraštruktúry, nákup kancelárskeho stola, stoličky, skrinky),
priestor cca. 8 m2
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.
Niektoré z úloh v oblasti IT služieb budú vykonávané mimo oblasť podpory.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Remont pomieszczenia dla
administratorów baz danych modyfikacja okablowania,
malowanie
Opravy zariadení pre
databázových administrátorov úprava elektroinštalácie,
maľovani

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

800,00 €

800,00 €

800,00 €

680,00 €

Tak / Áno
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

komplet
sada

1

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

850,00 €

Tak / Áno

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatki na wyposażenie
Výdavky na vybavenie

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Pomieszczenie dla
administratorów baz danych zakup stolików roboczych,
krzeseł, szafek magazynowych
V izbe je pre databázových
administrátorov - nákup stoly,
stoličky, skrine pre ukladanie

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Pomieszczenie dla
administratorów baz danych zakup serwera do
przechowywania danych, UPS,
notebooka z oprogramowaniem,
stacji dokującej, monitora,
klawiatury, myszy, montaż
zabezpieczenia antywłam.,
komputer stacjonarny z
oprogramowaniem
Modernizácia priestorov data Nákup IT príslušenstva vrátane:
server na uchovávanie dát,
zariadenie UPS, Notebook so
softérom, dokovacia stanica,
klávesnica, myš, ochrana proti
vlámaniu, stolový počítač so
softvérom

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

komplet
sada

1

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 040,00 €

Tak / Áno

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba nowych/zmodernizowanych
transgranicznych e-produktów i e-usług
Počet nových / zmodernizovaných
cezhraničných e -produktov a e -služieb

liczba eproduktów i
e-usług
počet eproduktov a
e-služieb

0

0,2

0,2

wdrożone nowe polsko-słowackie
narzędzie teleinformatyczne integrujące
dane nt. nowego produktu turystycznego
- transgranicznej sieci tras wędrówek
pieszych (strona internetowa, aplikacja
mobilna) - wersja słowackojęzyczna
zavedený Poľsko - slovenské
teleinformačný nástroj, ktorý integruje
dáta o novom turistickom produkte cezhraničnej sieti trás peších výletov
(webová stránka, mobilná aplikácia) slovenská jazyková verzia

Liczba nowych transgranicznych
produktów turystycznych
Počet nových cezhraničných produktov
cestovného ruchu

liczba
produktów
počet
produktov

0

0,5

0,5

wprowadzona na rynek turystyczny nowa
kompleksowa oferta dla transgranicznej
turystyki pieszej
nová komplexná ponuka cezhraničnej
pešej turistiky zavedená na turistický trh

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

3 570,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

4 200,00 €

Presovsky Kraj,
Bratislava

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu

3 570,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

62 500,00 €

III.7.5
Nazwa zadania / Názov úlohy
PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ
PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU
Realizacja od / Realizácia od

01.04.2019

do / do 30.09.2020

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane
zadanie
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny
Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt
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Opis úlohy / Opis zadania
Partner odpowiedzialny – PROT. Główny produkt zadania: transgraniczna kampania promocyjna i 'miękkie' transgraniczne
działania promocyjne.
W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych, jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna,
a także "miękkie" działania promocyjne w obszarze wsparcia. Całość działań promocyjnych skoordynuje PROT jako
wyspecjalizowana w tym zakresie na rynku turystycznym organizacja.
Kampania promocyjna:
- szkolenie pracowników IT i branży turystycznej, 3 szkolenia dla 30 osób,
- objazdy studyjne – 1x5 przedstawicieli mediów (dziennikarzy, blogerów itp.) z Polski i Słowacji, 1x5 osób z mediów z
innych krajów UE. Program: 4 dni.
- akcja promocyjna z udziałem social influencerów – 2 dedykowane podróże studyjne; efekt -materiały na kanałach
YouTube, Instagram, Facebook. Akcja realizowana równocześnie po obu stronach granicy, dwujęzyczna, dostęp dla
mieszkańców i turystów i z PL i z SK, w obu wersjach językowych aplikacji.
- produkcja i emisja 3 filmów promocyjnych, prezentujących produkt po obu stronach granicy, w polskiej, słowackiej i
angielskiej wersji językowej,
- akcja promocyjna na FB i Instagramie,
- konkurs fotograficzny we współpracy z poczytnym magazynem podróżniczym,
- targi turystyczne – promocja na międzynarodowych targach ITB w Berlinie,
- materiały drukowane, w tym przewodnik,
- pozycjonowanie strony szlakowej.
Działania "miękkie":
- event plenerowy w Dukli - otwarta impreza tematyczna, udział 500-1000 uczestników z różnych grup wiekowych oraz
przedstawicieli mediów,
- rajd "via ferrata' (2020)
- rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na
Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,
- ustanowienie nowej odznaki turystycznej - transgranicznej.
Zodpovedný partner PROT. Hlavný produkt úlohy: cezhraničný propagačný kampaň a cezhraničná 'mäkká' reklama.
V rámci úlohy je propagačný kampaň komplexná, adresovaná ako tuzemským tak zahraničných príjemcom a "mäkká"
reklamná činnosť v podporenej oblasti. Celok propagačných aktivít koordinuje PROT ako organizácia, ktorá je na turistickom
trhu špecialistom v tejto oblasti.
Propagačná kampaň:
- školenie IT pracovníkov a z turistického odvetvia, 3 školenia pre 30 osôb,
- študijné cesty – 1x5 zástupcovia médií (novinári, blogeri, atď.) z Poľska a Slovenska, 1x5 zástupcov médií ďalších krajín
EÚ. Program: 4 dni.
- propagačný akcia s účasťou social influencetrov – 2 venované študijné cesty; výsledok – materiál na strane YouTube,
Instagram, Facebook. Akcia realizovaná súčasne na oboch stranách hranice, dvojjazyčná, prístup pre občanov aj turistov z
PL a SK, vo oboch jazykových verziách aplikácie.
- výroba a vysielanie 3 propagačných filmov, ktoré predstavia produkt na oboch stranách hranice, v poľskej, slovenskej a
anglickej jazykovej verzii,
- propagačná akcia na FB a Instagrame,
- súťaž fotografie v spolupráci s populárnym časopisom o cestovaní,
- turistické trhy – propagácia na medzinárodných trhoch ITB v Berlíne,
- tlačoviny, vrátane sprievodcu,
- indexovanie stránky o chodníkoch.
"Mäkká" reklama:
- externé podujatie na Dukle – otvorené tematické podujatie, účasť 500-1000 účastníkov z rôznych vekových skupín a
zástupcov médií,
- preteky "via ferrata' (2020)
- preteky v Podkarpatskom kraji (2019) propagujú nový vytváraný turistický produkt: tímy zo Slovenska a Poľska, stretnutie v
podkarpatskom kraji blízko hranice (miesto sa dohodne) účasť cca. 100 osôb z Poľska a Slovenska,
- navrhnutie a vytvorenie nového turistického cezhraničného odznaku.
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
(P 2) Województwo Podkarpackie
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- organizowany przy współpracy KST i lokalnych oddziałów PTTK rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy
produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do
ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,
- przygotowanie formuły i ustanowienie nowej odznaki turystycznej - trans granicznej, wzorowanej na istniejącej odznace
Głównego Szlaku Beskidzkiego; planowane opracowanie regulaminu i wykonanie max. 200 szt. (odznaka 3-stopniowa);
odznaka zostanie po raz pierwszy przyznana w trakcie realizacji projektu, a następnie będzie przyznawana także w
okresie trwałości,
- pozycjonowanie - w tym:kampania reklamowa obejmująca: audyt zewnętrzny w zakresie dostosowania budowy strony
pod kątem wyszukiwarki, wzmocnienie strony kontentowo-opisowej projektu, wsparcie całości skorelowaną kampanią
adwords, kampania SEM – Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach.
- preteky v Podkarpatskom kraji (2019) sú organizované v spolupráci s KST a miestnymi pobočkami PTTK, propagujú
nový turistický produkt: tímy zo Slovenska a Poľska, stretnutia v Podkarpatskom kraji v blízkosti hranice (miesto sa
dohodne) účasť cca. 100 osôb z Poľska a Slovenska,
- príprava formule a vytvorenie nového turistického cezhraničného odznaku, podľa vzoru už existujúceho odznaku
Hlavného beskydského chodníka;, plánované vyhotovenie poriadku a vykonanie max. 200 ks. (3-stupňový odznak);
odznak bude po prvý raz udelený počas realizácie projektu a následne bude udeľovaný v priebehu jeho udržiavania,
- indexovanie – vrátane: reklamnej kampane zameranej na: externý audit v rozsahu prispôsobenia tvorenia stránky podľa
vyhľadávača, zlepšenie popisnej stránky projektu, podpora celku v súvisiacej kampani adwords, kampaň SEM – Search
Engine Marketing teda marketing vo vyhľadávačoch.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Organizacja Rajdu 2019
Organizácia Preteky 2019

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 700,00 €

Nie / Nie
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

4 250,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Pozycjonowanie, akcje
reklamowe
Indexovanie, reklamne akcie

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Odznaka - projekt i wykonanie
Odznak - návrh a realizácia

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

850,00 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba adresatów wspólnych/
transgranicznych kampanii promocyjnych
i marketingowych (zasięg działań
promocyjnych)
Počet osôb oslovených spoločnou /
cezhraničnou propagačnou a
marketingovou kampaňou (rozsah
propagačných aktivít)

liczba osób
počet osôb

0

35100

35100

Liczba odbiorców działań w ramach
transgranicznej promocji nowego
produktu turystycznego liczona jako
suma uczestników fizycznych wydarzeń
promocyjnych (listy obecności),
odbiorców materiałów drukowanych wg
nakładów, odbiorców przekazów
medialnych wg wyników oglądalności lub
e-zasięgu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
Počet príjemcov spoločných aktivít v
rámci cezhraničnej reklamy nového
turistického projektu ako súčet fyzickej
účasti na reklamných podujatiach
(zoznam účastníkov), príjemcov
tlačených materiálov podľa nákladov,
príjemcov mediálnych záznamov podľa
výsledkov sledovanosti alebo e- signálu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

liczba działań
počet aktivít

0

3

3

Liczba spotkań, konferencji, szkoleń,
rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów
promocyjnych lub z komponentem
promocyjnych zrealizowanych w ramach
projektu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera, listy obecności
Počet stretnutí, konferencií, školení,
pretekov, študijných pobytov atď.
propagačných podujatí alebo s
komponentom propagácie
zrealizovaných rámci projektu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera,
zoznam účastníkov

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba „miękkich” działań
transgranicznych promujących
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranicza
Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít
podporujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohraničného regiónu

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

8 000,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Opracowanie Przewodnika na bazie POI polskich i słowackich – wersja słowacka
- Organizacja rajdu 2020 - via ferrata: w uroczystym otwarciu via ferrata w 2020 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym
dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i Słowacji.
- Vyhotovenie sprievodcu na základe poľských a slovenských POI – slovenská verzia
- Organizácia pretekov 2020 - via ferrata: slávnostného otvorenia ferrata v r. 2020 sa zúčastnia pozvaní hostia, vrátane
novinárov, plánovaná je ukážková túra pre cca. 25 osôb z Poľska a Slovenska.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Opracowanie przewodnika na
bazie POI polskich i słowackich słowacka wersja językowa
Vyhotovenie sprievodcu na
základe poľských a slovenských
POI – slovenská verzia

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

5 950,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Organizacja rajdu z okazji
otwarcia szlaku via ferrata 2020,
Organizácia pretekov otvorenie via ferrata 2020

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

3 400,00 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu
Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba adresatów wspólnych/
transgranicznych kampanii promocyjnych
i marketingowych (zasięg działań
promocyjnych)
Počet osôb oslovených spoločnou /
cezhraničnou propagačnou a
marketingovou kampaňou (rozsah
propagačných aktivít)

liczba osób
počet osôb

0

10025

10025

Liczba odbiorców działań w ramach
transgranicznej promocji nowego
produktu turystycznego liczona jako
suma uczestników fizycznych wydarzeń
promocyjnych (listy obecności),
odbiorców materiałów drukowanych wg
nakładów, odbiorców przekazów
medialnych wg wyników oglądalności lub
e-zasięgu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
Počet príjemcov spoločných aktivít v
rámci cezhraničnej reklamy nového
turistického projektu ako súčet fyzickej
účasti na reklamných podujatiach
(zoznam účastníkov), príjemcov
tlačených materiálov podľa nákladov,
príjemcov mediálnych záznamov podľa
výsledkov sledovanosti alebo e- singlu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

liczba działań
počet aktivít

0

2

2

Liczba spotkań, konferencji, szkoleń,
rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów
promocyjnych lub z komponentem
promocyjnych zrealizowanych w ramach
projektu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera, listy obecności
Počet stretnutí, konferencií, školení,
pretekov, študijných pobytov atď.
propagačných podujatí alebo s
komponentom propagácie
zrealizovaných rámci projektu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera, zoznam účastníkov

Liczba „miękkich” działań
transgranicznych promujących
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranicza
Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít
podporujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohraničného regiónu

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

11 000,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Organizacja wydarzenia plenerowego/ Event plenerowy: charakter imprezy informacyjno-rozrywkowy z wykorzystaniem
sceny i sprzętu nagłaśniającego. W trakcie quizy i inne konkursy związane z problematyką turystyczną, transgraniczną
oraz funduszy europejskich. Podczas spotkania ze względu na kilkugodzinny czas trwania poczęstunek - potrawy
szczególnie o charakterze regionalnym, specyficznym dla Polski i Słowacji. Podczas spotkania kolportowane publikacje i
inne materiały.
- Opracowanie Przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich - od KST) w wersjach językowych PL, SK, EN, DE;
- Druk przewodnika w 4 wersjach językowych (4000).
Dystrybucja Przewodnika poprzez partnerów, oddziały PTTK, Urząd Marszałkowski i podległe instytucje, organizatorów
turystyki, miejsca bazy noclegowej, instytucje kultury i edukacji, podczas organizowanych konferencji, wydarzeń
turystycznych i kulturalnych.
- Organizácia podujatia pod holým nebom: charakter informačno – zábavného podujatia s využitím scény a ozvučenia. Na
podujatí budú prebiehať kvízy a ďalšie súťaže o turistickej cezhraničnej problematike a európskych fondoch. Na podujatí
bude podávané občerstvenie – vzhľadom k niekoľko hodinovému priebehu – predovšetkým regionálne jedlá špecifické pre
Poľsko a Slovensko. V priebehu podujatia budú rozdávané publikačné a iné materiály.
- Vyhotovenie sprievodcu na základe POI (poľských a slovenských – od KST) v jazykových verziách PL, SK, EN, DE;
- Vytlačenie sprievodcu v 4 jazykových verziách (4000).
Distribúcia sprievodcu prostredníctvom partnerov, pobočky PTTK, Urząd Marszałkowski a podriadených inštitúcii,
turistických organizátorov, miesta prenocovania, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, na organizovaných konferenciách,
turistických a kultúrnych podujatiach.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov
a výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Event plenerowy
Podujatie pod holým nebom

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

5 950,00 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

9 100,00 €

9 100,00 €

9 100,00 €

7 735,00 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opracowanie przewodnika na
bazie POI polskich i słowackich polska wersja językowa
Vyhotovenie sprievodcu na
základe POI poľských a
slovenských - jazykova verziá PL

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Druk polskiej i słowackiej wersji
przewodnika, dystrybucja
polskiej wersji językowej
Vytlačenie sprievodcu v 2
jazykových verziách - PL, SK,
distribúcia jazykova verziá PL

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

3000

2,65 €

7 950,00 €

7 950,00 €

6 757,50 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba adresatów wspólnych/
transgranicznych kampanii promocyjnych
i marketingowych (zasięg działań
promocyjnych)
Počet osôb oslovených spoločnou /
cezhraničnou propagačnou a
marketingovou kampaňou (rozsah
propagačných aktivít)

liczba osób
počet osôb

0

4500

4500

Liczba odbiorców działań w ramach
transgranicznej promocji nowego
produktu turystycznego liczona jako
suma uczestników fizycznych wydarzeń
promocyjnych (listy obecności),
odbiorców materiałów drukowanych wg
nakładów, odbiorców przekazów
medialnych wg wyników oglądalności i ezasięgu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
Počet príjemcov aktivít v rámci
cezhraničnej reklamy nového turistického
projektu ako súčet fyzickej účasti na
reklamných podujatiach (zoznam
účastníkov), príjemcov tlačených
materiálov podľa nákladov, príjemcov
mediálnych záznamov podľa výsledkov
sledovanosti alebo e- signálu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

liczba działań
počet aktivít

0

2

2

Liczba spotkań, konferencji, szkoleń,
rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów
promocyjnych lub z komponentem
promocyjnych zrealizowanych w ramach
projektu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera, listy obecności
Počet stretnutí, konferencií, školení,
pretekov, študijných pobytov atď.
propagačných podujatí alebo s
komponentom propagácie
zrealizovaných rámci projektu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera, zoznam účastníkov

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba „miękkich” działań
transgranicznych promujących
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranicza
Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít
podporujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohraničného regiónu

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

24 050,00 €

76
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży turystycznej (min.30)
Organizacja objazdów studyjnych (min.12)
Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów (200.000)
Produkcja i emisja filmów promocyjnych
Akcja promocyjna na FB i Instagramie (200.000)
Organizacja konkursu fotograficznego (50.000). Działanie obejmie przygotowanie scenariusza przebiegu konkursu,
regulaminu uczestnictwa, zbieranie zgłoszeń, wyłonienie i nagrodzenie laureatów: organizacja konkursu, zamieszczenie
ogłoszeń: w magazynie podróżniczym i Internecie, nagrody dla laureatów konkursu
Targi turystyczne ITB w Berlinie - transport stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi, wynajęcie powierzchni
wystawienniczej, koszty pobytu, wejściówki, karta polska.
Materiały drukowane – opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk (30.000)
Príprava školenia pre pracovníkov Turistickej informácie a pracovníkov turistického odvetvia (min.30)
Organizácia študijných ciest (min.12)
Organizácia propagačnej akcie s účasťou social influencerov (200.000)
Výroba a vysielanie propagačných filmov
Propagačná akcia na FB a Instagrame (200.000)
Organizácia súťaže fotografie (50.000). Táto akcia bude zahŕňať prípravu scenára súťaže, pravidlá účasti, zber žiadostí,
výber a udelenie víťazov: organizovanie súťaže, umiestňovanie reklám do cestovného časopisu a internetu, odmeny pre
víťazov súťaže
Turistické trhy - prepravu výstavného stánku a ľudí do služieb, prenájom výstavného priestoru, náklady na pobyt,
preukazy, poľská karta.
Vypracovanie a tlač propagačno – informačných materiálu o pešej turistike na Poľsko- slovenskom pohraničí,grafický
dizajn, príprava na tlač a tlač. (30.000).
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Poza obszarem wsparcia realizowane Targi turystyczne (Berlin) – promocja turystyki pieszej, górskiej i przyrodniczej na
międzynarodowych targach ITB w Berlinie. Działanie wiąże się z transportem elementów wyposażenia stoiska
wystawienniczego oraz osób do jego obsługi.
Poza obszarem wsparcia realizowane Targi turystyczne – promocja turystyki pieszej, górskiej i przyrodniczej na
międzynarodowych targach ITB w Berlinie. Działanie wiąże się z transportem elementów wyposażenia stoiska
wystawienniczego oraz osób do jego obsługi.

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Opracowanie i druk materiałów
promocyjno-informacyjnych dot.
turystyki pieszej na pograniczu
polsko-słowackim.
opracowanie graficzne, korekta,
skład, przygotowanie do druku i
druk.
Vypracovanie a tlač propagačno
– informačných materiálu o
pešej turistike na Poľskoslovenskom pohraničí.
Grafický dizajn, zloženie, oprava
príprava na tlač a tlač.

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

3000

3,12 €

9 360,00 €

9 360,00 €

7 956,00 €

Nie / Nie

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Akcja promocyjna na FB i
Instagramie
Propagačná akcia na FB a
Instagrame

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

1 991,00 €

1 991,00 €

1 991,00 €

1 692,35 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Produkcja i emisja filmów
promocyjnych
Výroba a vysielanie
propagačných filmov

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

3

2 342,00 €

7 026,00 €

7 026,00 €

5 972,10 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Przygotowanie szkoleń dla
Pracowników Informacji
Turystycznej i pracowników
branży turystycznej
Príprava školenia pre
pracovníkov Turistickej
informácie a pracovníkov
turistického odvetvia

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

3

3 010,00 €

9 030,00 €

9 030,00 €

7 675,50 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

8 665,00 €

8 665,00 €

8 665,00 €

7 365,25 €

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Konkurs fotograficzny organizacja konkursu,
zamieszczenie ogłoszeń: w
magazynie podróżniczym i
Internecie, nagrody dla
laureatów konkursu.
Fotografická súťaž - organizácia
súťaže, umiestňovanie
inzerátov: v cestovnom časopise
a na internete, odmeny pre
víťazov súťaže.

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Organizacja objazdów studyjnych
Organizácia študijných ciest

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

2

6 548,00 €

13 096,00 €

13 096,00 €

11 131,60 €

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Targi turystyczne - transport
stoiska wystawienniczego oraz
osób do jego obsługi, wynajęcie
powierzchni wystawienniczej,
koszty pobytu, wejściówki, karta
polska.
Turistické trhy - prepravu
výstavného stánku a ľudí do
služieb, prenájom výstavného
priestoru, náklady na pobyt,
preukazy, poľská karta.

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

1

10 621,00 €

10 621,00 €

10 621,00 €

9 027,85 €

Nie / Nie

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

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

Organizacja akcji promocyjnej z
udziałem social influencerów
Organizácia propagačnej akcie s
účasťou social influencerov

85,00%

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Jednostka /
Jednotka

85,00%

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Nie / Nie

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

szt.
ks.

2

4 632,50 €

9 265,00 €

9 265,00 €

7 875,25 €

Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Liczba wskaźników - do wyboru /
Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Liczba adresatów wspólnych/
transgranicznych kampanii promocyjnych
i marketingowych (zasięg działań
promocyjnych)
Počet osôb oslovených spoločnou /
cezhraničnou propagačnou a
marketingovou kampaňou (rozsah
propagačných aktivít)

liczba osób
počet osôb

0

480042

480042

Liczba odbiorców działań w ramach
transgranicznej promocji nowego
produktu turystycznego liczona jako
suma uczestników fizycznych wydarzeń
promocyjnych (listy obecności),
odbiorców materiałów drukowanych wg
nakładów, odbiorców przekazów
medialnych wg wyników oglądalności i ezasięgu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera
Počet príjemcov aktivít v rámci
cezhraničnej reklamy nového turistického
projektu ako súčet fyzickej účasti na
reklamných podujatiach (zoznam
účastníkov), príjemcov tlačených
materiálov podľa nákladov, príjemcov
mediálnych záznamov podľa výsledkov
sledovanosti alebo e- signálu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera

liczba działań
počet aktivít

0

7

7

Wartość
docelowa /
Cieľová
hodnota

Wartość
wskaźnika /
Hodnota
ukazovateľa

Liczba „miękkich” działań
transgranicznych promujących
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranicza
Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít
podporujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohraničného regiónu

Liczba spotkań, konferencji, szkoleń,
rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów
promocyjnych lub z komponentem
promocyjnym zrealizowanych w ramach
projektu;
źródło informacji: protokoły wewnętrzne
partnera, listy obecności
Počet stretnutí, konferencií, školení,
pretekov, študijných pobytov atď.
propagačných podujatí alebo s
komponentom propagácie
zrealizovaných rámci projektu;
zdroj informácií: interné protokoly
partnera, zoznam účastníkov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu
Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber

Jednostka /
Jednotka

Wartość
bazowa /
Základná
hodnota

Opis metodologii pomiaru wskaźnika
wraz z podaniem źródła weryfikacji /
Opis metodiky merania ukazovateľa
výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20%
pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

69 054,00 €
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Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

Województwo
Podkarpackie,
Presovsky Kraj,
Tatry,
Województwo
Małopolskie,
Bratislava,
Rzeszów, Kraków,
Dukla, Berlin

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa
pravidla 20% pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených
výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov
pre úlohu

112 104,00 €

III.8 Promocja projektu / Propagácia projektu
Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami projektu. / Prepojenie propagačných aktivít
projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu.
Opis úlohy / Opis zadania
Promocja projektu będzie realizowana przez wszystkich partnerów w trakcie wszystkich zadań (niezależnie od zadania
merytorycznego dot. kampanii promocyjnej) zgodnie z obowiązkami Umowy i zaleceniami "Poradnika dla beneficjenta i
beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020".
W celu realizacji obowiązków zaplanowane zostało przygotowanie strony internetowej i druk wspólnego plakatu
informacyjnego do ekspozycji w lokalizacjach, gdzie realizowane będą zadania projektu i na nośnikach elektronicznych.
Informacja nt. projektu eksponowana będzie na materiałach roboczych, informacyjnych i promocyjnych projektu, a także na
stronach internetowych i profilach społecznościowych partnerów projektu.
Sposób doboru i prezentacji informacji zapewni możliwie równy dostęp do niej dla osób ze szczególnymi potrzebami - łatwy
język, czytelny, przyjrzysty skład, duża czcionka czytelna dla osób starszych i słabiej widzących.
Propagáciu projektu budú realizovať všetci partneri v priebehu plnenia všetkých úloh (nezávisle na podstatných zadaniach)
v súlade so zmluvnými povinnosťami a pokynmi" Príručky pre beneficientov a príjemcov mikroprojektov v rozsahu
propagácie projektov financovaných v rámci programov EWT 2014-2020".
Na realizáciu povinností bola naplánovaná príprava webovej stránky a vytlačenie spoločného informačného plagátu na
vystavenie v lokalizáciách plnenia úloh projektu a na elektronických nosičoch. Informácie o projekte bude zviditeľnená na
pracovných, informačných a propagačných materiáloch a zároveň na webových stránkach a sociálnych profiloch partnerov
projektu.
Spôsob voľby a prezentovanie informácií zabezpečí podľa možnosti rovnakú dostupnosť pre osoby s osobitnými potrebami
- jednoduchý jazyk, čitateľné, zrozumiteľné zloženie, veľký typ písma čitateľná pre starších a slabozrakých.
Realizacja od / Realizácia od

do / do 31.08.2020

01.10.2018

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do
úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
(P 2) Województwo Podkarpackie
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Przygotowanie strony internetowej projektu w wersji dwujęzycznej, prezentującej m.in.: ideę i założenia projektu,
planowane zadania, obszar realizacji (mapy), partnerów, wymiar transgraniczny, oczekiwane efekty,
- Zaprojektowanie i druk 200 egz. jednolitego plakatu informacyjnego do korzystania przez wszystkich partnerów w
zależności od potrzeb w lokalizacjach lub internecie,
- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych
efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,
- Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,
- Koordynacja działań partnerów w zakresie promocji projektu.
W celu powiązania z celami merytorycznymi projektu promocja będzie kierowana do potencjalnych przyszłych
użytkowników efektów projektu (lokalni mieszkańcy, turyści, organizatorzy turystyki), jak i potencjalnych nowych partnerów
w rozwoju tworzonego produktu turyst.
- Príprava webovej stránky projektu v dvojjazyčnej verzii, ktorá prezentuje okrem iného myšlienku a ciele projektu,
plánované úlohy, oblasť realizácie (mapy), partnerov, cezhraničný dosah, očakávané výsledky/efekty,
- Návrh a tlač 200 výtlačkov jednotného informačného plagátu pre využitie všetkými partnermi podľa ich potrieb v
lokalizáciách alebo internete,
- Informácia počas stretnutí, konferencií, pretekov, návštev atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných
účinkoch, cezhraničnom dosahu a finančných zdrojoch,
- Príprava a distribúcia 3 mediálnych správ o projekte o napredovaní prác,
- Koordinácia aktivít partnerov v propagovaní projektu.
K tomu, aby propagácia projektu, čo najlepšie napĺňala podstatné ciele projektu, bude zameraná na potenciálnych
budúcich príjemcov efektov projektu (miestni obyvatelia, turisti, turistickí organizátori) a zároveň na potenciálnych nových
partnerov v rozvoji vytváraného turist. produktu.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Część zadań realizowana będzie w Krakowie, w siedzibie COTG, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT
organizacji - strona internetowa, projektowanie i druk, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo
koordynacja.
Časť úloh sa zrealizuje v Krakove, v sídle COTG, s využitím miestneho kancelárskeho vybavenia a IT zázemia - webová
stránka, projektovanie a tlač, expozícia plagátu, príprava mediálnych správ, čiastočná koordinácia.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych i
koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov a
výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Przygotowanie strony
internetowej
Príprava webovej stránky

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

1 000,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

1 000,00 €

Tak / Áno

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

1 000,00 €

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

850,00 €
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Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych i
koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov a
výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Druk cyfrowy plakatów
informacyjnych (200 szt.)
Digitálna tlač plagátov (200 ks).

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

200

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

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

Przygotowanie plakatów
informacyjnych - opracowanie
graficzne
Príprava plagáty - grafický dizajn

85,00%

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

5,00 €

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Jednostka /
Jednotka

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

1 000,00 €

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

250,00 €

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 000,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

850,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Tak / Áno

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

250,00 €

250,00 €

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

212,50 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

1 062,50 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Tak / Áno

2 250,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,
- Eksponowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w
internecie (strona www);
- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych
efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,
- Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,
- Koordynacja działań w zakresie promocji projektu po stronie słowackiej,
- Organizacja konferencji podsumowującej projekt
- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,
- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete
(www stránky)
- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch,
plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch,
- Príprava a distribúcia 3 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác,
- Koordinácia propagácie projektu na slovenskej strane,
- Konferencia sumarizujúci projekt.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Część zadań realizowana będzie w Bratysławie, w siedzibie KST, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT
organizacji - strona internetowa, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo koordynacja.
Časť úloh sa zrealizuje v Bratislave, v sídle KST, s využitím miestneho kancelárskeho vybavenia a IT zázemia - webová
stránka, projektovanie a tlač, expozícia plagátu, príprava mediálnych správ, čiastočná koordinácia.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych i
koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov a
výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Konferencja podsumowująca
projekt Słowacja
Konferencia sumarizujúci projekt

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

7 000,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

7 000,00 €

7 000,00 €

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

5 950,00 €

Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

7 000,00 €
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výdavkov partnera
Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,
- Eksponowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w
internecie (strona www);
- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych
efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,
- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,
- Organizacja konferencji inaugurującej projekt.
- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,
- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete
(www stránky)
- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch,
plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch,
- Príprava a distribúcia 2 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác,
- Konferencie - otvorenie projektu.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty ekspertów zewnętrznych i
koszty usług zewnętrznych
Výdavky na externých expertov a
výdavky na externé služby
Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Konferencja otwierająca projekt
Konferencie - otvorenie projektu

Jednostka /
Jednotka

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

szt.
ks.

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

7 000,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

7 000,00 €

7 000,00 €

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

5 950,00 €

Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

7 000,00 €
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Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,
- Eksponowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w
internecie (strona www);
- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych
efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,
- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac.
- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,
- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete
(www stránky)
- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch,
plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch,
- Príprava a distribúcia 2 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

Kraków

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov
podľa pravidla 20% pre úlohu

1 062,50 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov pre úlohu

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených
výdavkov pre úlohu

16 250,00 €

III.9 Zarządzanie projektem / Riadenie projektu
Powiązanie zadań związanych z zarządzaniem projektem z zadaniami merytorycznymi i celami projektu / Prepojenie
úloh spojených s riadením projektu s vecnými úlohami a naplánovanymi cieľmi projektu.
Realizacja od / Realizácia od

01.10.2018

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

do / do 30.09.2020
Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov
(P 2) Województwo Podkarpackie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

88

/ 150

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

89

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Zarządzanie wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu Koordynatora projektu oraz Rady Partnerstwa z udziałem po 2
przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z
załącznikami.
Koordynator projektu ulokowany w COTG odpowiada za uruchomienie projektu, zorganizowanie i koordynację współpracy
Partnerów, bieżące monitorowanie postępów realizacji projektu w COTG i u Partnerów i proponowanie ewentualnych
koniecznych korekt, tak aby zapewnić właściwą realizację projektu, zachowanie realnego partnerstwa w realizacji zadań,
osiągnięcie wskaźników i efektywne wykorzystanie budżetu. Także nadzoruje zadania COTG.
Planowane min. 4 spotkania koordynacyjne Partnerów.
W stałym zespole ponadto 2 osoby: Asystent merytoryczny - bieżąca realizacja zadań COTG oraz Asystent finansowy rozliczenia, monitorowanie wydatkowania, przygotowanie wniosków o płatność. Obsługa prawna zewnętrzna.
Spoločným riadením partnerom bude vymenovanie Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s účasťou 2 zástupcou
každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s prílohami.
Koordinátor projektu, v COTG, je zodpovedný za spustenie projektu, organizáciu a koordináciu spolupráce Partnerov,
priebežné sledovanie realizácie projektu u Partnerov a v COTG, navrhovanie potrebných revízií na zabezpečenie riadnej
implementácie projektu, udržateľnosť reálneho partnerstva v realizácii úloh, dosiahnutie ukazovateľov a efektívne využitie
rozpočtu, dohliada na úlohy COTG.
Sú plánované min. 4 koordinačné stretnutia Partnerov.
V stálom tíme aj 2 osoby: meritorický asistent - súčasná realizácia úloh COTG a finančný asistent - vysporiadania,
monitorovanie výdavkov, príprava žiadostí o platbu. Externé právne služby.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Zadania zarządzania realizowane w większej części poza obszarem wsparcia, w biurze-siedzibie PTTK COTG w
Krakowie, w oparciu o posiadane w tym miejscu własne zaplecze biurowe i techniczne.
Úlohy riadenia realizované prevažne mimo oblasti podpory, v kancelárii sídla COTG v Krakove, na základe existujúcich
kancelárskych a technických priestorov.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

szt.
ks.

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Obsługa prawna zamówień
publicznych
Sprostredkovanie právne služby

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

500,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky
500,00 €

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky
500,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

425,00 €

90

Tak / Áno

/ 150

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty podróży i zakwaterowania
Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

szt.
ks.

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Spotkania koordynacyjne
partnerów projektu
Koordinačné stretnutie partnerov
projektu

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

4

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

300,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

1 200,00 €

1 200,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 020,00 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

1 445,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Tak / Áno

1 700,00 €

91

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Zarządzanie projektem realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady
Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz
Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.
Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana
przez 2 osoby:
•Asystent merytoryczny,
•Asystent finansowy,
Obsługa prawna planowana zewnętrzna.
Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P1 współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego
koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności
raportowania.
Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s
účasťou 2 zástupcou každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s
prílohami.
Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 2 osobami:
•Meritorický asistent,
•Finančný asistent.
Plánované externé právne služby.
Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P1 spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiacej koordinácie
detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
Znaczna część zadań realizowana poza obszarem wsparcia w siedzibie KST w biurze w Bratysławie.
Významná časť úloh sa uskutočňuje mimo oblasti podpory v sídle KST v kancelárii v Bratislave.

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty podróży i zakwaterowania
Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

komplet
sada

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Koszty podroży i spotkania
koordynacyjne partnerów projektu
Cestovné náhrady (vrátane diét)
a koordinačné stretnutie
partnerov projektu

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

1 200,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky
1 200,00 €

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky
1 200,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 020,00 €

92

Tak / Áno

/ 150

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

szt.
ks.

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Obsługa prawna zamówień
publicznych
Sprostredkovanie právne služby

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

1

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

2 000,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

2 000,00 €

2 000,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 700,00 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

2 720,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Tak / Áno

3 200,00 €

93

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i
Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy
dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.
Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana
przez 2 osoby:
•Asystent merytoryczny,
•Asystent finansowy.
Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego
koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności
raportowania.
Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s
účasťou 2 zástupcou každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s
prílohami.
Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 2 osobami:
•Meritorický asistent,
•Finančný asistent.
Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiacej koordinácie
detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty podróży i zakwaterowania
Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

szt.
ks.

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Spotkania koordynacyjne
partnerów projektu
Koordinačné stretnutie partnerov
projektu

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

4

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

300,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

1 200,00 €

1 200,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 020,00 €

Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

1 200,00 €

94

/ 150

Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Opis zadań partnera / Opis úloh partnera
Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i
Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy
dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.
Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana
przez 3 osoby:
- Asystent merytoryczny,
- Asystent finansowy,
- Asystent ds. promocji.
Obsługa prawna planowana zewnętrzna.
Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego
koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności
raportowania.
Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s
účasťou 2 zástupcou každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s
prílohami.
Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 3 osobami:
- Meritorický asistent,
- Finančný asistent,
- Asistent - propagačia.
Plánované externé právne služby.
Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiacej koordinácie
detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.
Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného
územia (ak sa týka)
nie dotyczy
nepoužiteľné

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Jednostka /
Jednotka

komplet
sada

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Tłumaczenia
Preklady

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

1

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

2 436,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky
2 436,00 €

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky
2 436,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

2 070,60 €

95

Nie / Nie

/ 150

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Koszty podróży i zakwaterowania
Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

Jednostka /
Jednotka

85,00%

szt.
ks.

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

Poziom
dofinansowania /
Úroveň
finančného
príspevku

85,00%

Spotkania koordynacyjne
partnerów projektu
Koordinačné stretnutie partnerov
projektu

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

6

Jednostka /
Jednotka

szt.
ks.

1

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

300,00 €

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

1 800,00 €

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Obsługa prawna zamówień
publicznych
Obsluha verejných zakázok

Liczba
jednostek /
Počet jednotiek

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Nie / Nie

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Opis wydatku – uzasadnienie
w związku z zadaniem / Opis
výdavku – odôvodnenie v
súvislosti s úlohou

Kategorie wydatków /
Kategórie výdavkov

Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Výdavok, na
ktorý sa
vzťahuje štátna
pomoc

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

1 800,00 €

1 530,00 €

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh štátnej
pomoci

Luka w dofinansowaniu /
Medzera vo financovaní

Nie / Nie

Wartość
jednostki /
Jednotková
hodnota

Wartość koszty
całkowite /
Hodnota celkové
výdavky

500,00 €

Nie / Nie

Nie / Nie

Wartość koszty
kwalifikowalne /
Hodnota oprávnené
výdavky

500,00 €

500,00 €

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Wartość EFRR /
Hodnota EFRR

425,00 €

Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa
pravidla 20% pre partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov partnera

0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených
výdavkov partnera
Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy

4 736,00 €

Presovsky Kraj,
Województwo Podkarpackie,
Bratislava, Rzeszów, Kraków

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov
podľa pravidla 20% pre úlohu

4 165,00 €

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota
neoprávnených výdavkov pre úlohu
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

0,00 €
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Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených
výdavkov pre úlohu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

10 836,00 €
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými
metódami.
III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Przygotowanie
projektu
Príprava projektu

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z1)
Nie / Nie
MODERNIZACJA i
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
POLSKIEJ
(Ú1)
MODERNIZÁCIA A
DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
POĽSKEJ STRANE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z2)
Nie / Nie
MODERNIZACJA i
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
SŁOWACKIEJ
(Ú2)
MODERNIZÁCIA A
DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
SLOVENSKEJ
STRANE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z3)
Nie / Nie
WALORYZACJA
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH
W REJONIE TRAS
PIESZYCH PO
OBU STRONACH
GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH
STRANÁCH
HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

(Z4) BUDOWA I
Nie / Nie
URUCHOMIENIE
PORTALU
SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
OBSZARU
WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A
SPREVÁDZKOVANIE
PORTÁLU O
TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V
PODPOROVANEJ
OBLASTI

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI
PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO
PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO
RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Promocja projektu
Nie / Nie
Propagácia projektu

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Zarządzanie
projektem
Riadenie projektu

11 040,00 €

9 384,00 €

85,00%

Tak / Áno

Nie / Nie

Suma 11 040,00 €

9 384,00 €

III.10.2
Zadanie / Úloha

Przygotowanie projektu
Príprava projektu

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z1) MODERNIZACJA i Nie / Nie
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE POLSKIEJ
(Ú1) MODERNIZÁCIA
A DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA POĽSKEJ
STRANE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
Zadanie / Úloha

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

(Z2) MODERNIZACJA i Nie / Nie
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
SŁOWACKIEJ
(Ú2) MODERNIZÁCIA
A DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
SLOVENSKEJ STRANE

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z3) WALORYZACJA
Nie / Nie
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH I
KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS
PIESZYCH PO OBU
STRONACH GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V OBLASTI
PEŠÍCH CHODNÍKOV
NA OBOCH
STRANÁCH HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z4) BUDOWA I
URUCHOMIENIE
PORTALU SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A
SPREVÁDZKOVANIE
PORTÁLU O
TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V
PODPOROVANEJ
OBLASTI

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Promocja projektu
Propagácia projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Suma 0,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

0,00 €
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
(P 1) Klub Slovenských Turistov
Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými
metódami.
III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Przygotowanie
projektu
Príprava projektu

Nie / Nie

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z2)
Nie / Nie
MODERNIZACJA i
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
SŁOWACKIEJ
(Ú2)
MODERNIZÁCIA A
DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
SLOVENSKEJ
STRANE

10 080,00 €

8 568,00 €

85,00%

Nie / Nie

(Z3)
Nie / Nie
WALORYZACJA
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH
W REJONIE TRAS
PIESZYCH PO
OBU STRONACH
GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH
STRANÁCH
HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z4) BUDOWA I
Nie / Nie
URUCHOMIENIE
PORTALU
SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
OBSZARU
WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A
SPREVÁDZKOVANIE
PORTÁLU O
TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V
PODPOROVANEJ
OBLASTI

11 650,00 €

9 902,50 €

85,00%

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI
PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO
PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO
RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Promocja projektu
Nie / Nie
Propagácia projektu

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Zarządzanie
projektem
Riadenie projektu

7 500,00 €

6 375,00 €

85,00%

Tak / Áno

Nie / Nie

Suma 29 230,00 €

24 845,50 €

III.10.2
Zadanie / Úloha

Przygotowanie projektu
Príprava projektu

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z2) MODERNIZACJA i Nie / Nie
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
SŁOWACKIEJ
(Ú2) MODERNIZÁCIA
A DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
SLOVENSKEJ STRANE

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z3) WALORYZACJA
Nie / Nie
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH I
KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS
PIESZYCH PO OBU
STRONACH GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V OBLASTI
PEŠÍCH CHODNÍKOV
NA OBOCH
STRANÁCH HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
Zadanie / Úloha

(Z4) BUDOWA I
URUCHOMIENIE
PORTALU SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A
SPREVÁDZKOVANIE
PORTÁLU O
TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V
PODPOROVANEJ
OBLASTI

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Promocja projektu
Propagácia projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Suma 0,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

0,00 €
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
(P 2) Województwo Podkarpackie
Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými
metódami.
III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Przygotowanie
projektu
Príprava projektu

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z3)
Nie / Nie
WALORYZACJA
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH
W REJONIE TRAS
PIESZYCH PO
OBU STRONACH
GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH
STRANÁCH
HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI
PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO
PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO
RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Promocja projektu
Nie / Nie
Propagácia projektu

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Zarządzanie
projektem
Riadenie projektu

5 460,00 €

4 641,00 €

85,00%

Nie / Nie

Nie / Nie

Suma 5 460,00 €

4 641,00 €

III.10.2
Zadanie / Úloha

Przygotowanie projektu
Príprava projektu

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Nie / Nie

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

0,00 €

EFRR

0,00 €

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

0,00%
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
Zadanie / Úloha

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

(Z3) WALORYZACJA
Nie / Nie
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH I
KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS
PIESZYCH PO OBU
STRONACH GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V OBLASTI
PEŠÍCH CHODNÍKOV
NA OBOCH
STRANÁCH HRANICE

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Promocja projektu
Propagácia projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Suma 0,00 €

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

0,00 €
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III.10 Wydatki na personel i administracje / Personálne a administratívne výdavky
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými
metódami.
III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky
Zadanie / Úloha Wydatek objęty
pomocą
publiczną /
Úloha, na ktorú
sa vzťahuje
štátna pomoc

Przygotowanie
projektu
Príprava projektu

Rodzaj pomocy
publicznej /
Druh štátnej
pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené
výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň
finančného
príspevku

Wydatek
ponoszony
zgodnie z
zasadą 20% /
Výdavok
vynakladaný
podľa pravidla
20 %

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI
PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO
PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO
RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Promocja projektu
Nie / Nie
Propagácia projektu

0,00 €

0,00 €

0,00%

Nie / Nie

Zarządzanie
projektem
Riadenie projektu

11 983,20 €

10 185,72 €

85,00%

Nie / Nie

Nie / Nie

Suma 11 983,20 €

10 185,72 €

III.10.2
Zadanie / Úloha

Przygotowanie projektu
Príprava projektu

Wydatek objęty
pomocą
publiczną / Úloha,
na ktorú sa
vzťahuje štátna
pomoc

Rodzaj pomocy
publicznej / Druh
štátnej pomoci

Wydatki
kwalifikowane /
Oprávnené výdavky

EFRR

Poziom
dofinansowa /
Úroveň finančného
príspevku

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

(Z5) PROMOCJA
Nie / Nie
NOWEGO
TRANSGRANICZNEGO
PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA
NOVÉHO PRODUKTU
CEZHRANIČNÉHO
CESTOVNÉHO RUCHU

0,00 €

0,00 €

0,00%

Promocja projektu
Propagácia projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nie / Nie

0,00 €

0,00 €

0,00%

Suma 0,00 €

0,00 €

III.11 Wskaźniki produktu programowe oraz własne (w skali całego projektu) / Ukazovatele výstupu – programové a
vlastné (pre projekt ako celok)
III.11.1 Wskaźniki produktu programowe / Programové ukazovatele výstupu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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PW / VP
Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa
wskaźnika /
Názov
ukazovateľa

(Z2)
Długość nowych,
MODERNIZACJA zmodernizowanych
i UZUPEŁNIENIE lub
INFRASTRUKTURYudoskonalonych
SZLAKÓW W
transgranicznych
OBSZARZE
szlaków
WSPARCIA PO
rekreacyjnych /
STRONIE
Dĺžka nových/
SŁOWACKIEJ /
zmodernizovaných/
(Ú2)
zdokonalených
MODERNIZÁCIA cezhraničných
A DOPLNENIE
turistických
INFRAŠTRUKTÚRYchodníkov
CHODNÍKOV V
Liczba nowych,
PODPOROVANEJ zmodernizowanych
OBLASTI NA
lub
SLOVENSKEJ
rozbudowanych
STRANE
elementów

P3

P2

P1

Suma / Suma

Jednostka /
Jednotka

km / km

240

240

liczba
elementów /
počet prvkov

3

3

0,8

0,2

1

0,5

0,5

1

2

14

infrastruktury
będących częścią
transgranicznego
produktu/szlaku
turystycznego /
Počet nových/
zmodernizovaných/
rozšírených
prvkov
infraštruktúry
cestovného ruchu
(Z4) BUDOWA I
Liczba nowych/
liczba eURUCHOMIENIE zmodernizowanych produktów i ePORTALU
transgranicznych
usług / počet eSZLAKÓW
e-produktów i eproduktov a eTURYSTYCZNYCHusług / Počet
služieb
OBSZARU
nových /
WSPARCIA /
zmodernizovaných
(Ú4) VÝSTAVBA cezhraničných e A
produktov a e SPREVÁDZKOVANIE
služieb
PORTÁLU O
Liczba nowych
liczba
TURISTICKÝCH transgranicznych produktów / počet
CHODNÍKOCHC produktów
produktov
V
turystycznych /
PODPOROVANEJ Počet nových
OBLASTI
cezhraničných
produktov
cestovného ruchu
(Z5) PROMOCJA Liczba „miękkich”
NOWEGO
działań
TRANSGRANICZNEGO
transgranicznych
PRODUKTU
promujących
TURYSTYKI
dziedzictwo
PIESZEJ / (Ú5)
kulturowe i
PODPORA
przyrodnicze
NOVÉHO
pogranicza /
PRODUKTU
Počet „mäkkých“
CEZHRANIČNÉHOcezhraničných
CESTOVNÉHO
aktivít
RUCHU
podporujúcich
kultúrne a
prírodné
dedičstvo
pohraničného
regiónu

liczba działań /
počet aktivít

3

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

7

2
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Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa
wskaźnika /
Názov
ukazovateľa
Liczba adresatów
wspólnych/
transgranicznych
kampanii
promocyjnych i
marketingowych
(zasięg działań
promocyjnych) /
Počet osôb
oslovených
spoločnou /
cezhraničnou
propagačnou a
marketingovou
kampaňou
(rozsah
propagačných
aktivít)

PW / VP

P3

P2

P1

35100

480042

4500

10025

liczba osób /
počet osôb

(Z3)
Liczba
liczba
WALORYZACJA opracowanych/
standardów/
ATRAKCJI
wdrożonych
wytycznych /
PRZYRODNICZYCH
wspólnych
počet štandardov/
I
standardów lub
smerníc
KULTUROWYCH wytycznych /
W REJONIE
Počet
TRAS PIESZYCH vytvorených /
PO OBU
implementovaných
STRONACH
spoločných
GRANICY / (Ú3) štandardov /
ZHODNOCOVANIEsmerníc
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI
PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH
STRANÁCH
HRANICE
(Z1)
Długość nowych,
MODERNIZACJA zmodernizowanych
i UZUPEŁNIENIE lub
INFRASTRUKTURYudoskonalonych
SZLAKÓW W
transgranicznych
OBSZARZE
szlaków
WSPARCIA PO
rekreacyjnych /
STRONIE
Dĺžka nových/
POLSKIEJ / (Ú1) zmodernizovaných/
MODERNIZÁCIA zdokonalených
A DOPLNENIE
cezhraničných
INFRAŠTRUKTÚRYturistických
CHODNÍKOV V
chodníkov
PODPOROVANEJ Liczba nowych,
OBLASTI NA
zmodernizowanych
POĽSKEJ
lub
STRANE
rozbudowanych

Suma / Suma

Jednostka /
Jednotka

1

529667

1

km / km

218

218

liczba
elementów /
počet prvkov

3

3

elementów
infrastruktury
będących częścią
transgranicznego
produktu/szlaku
turystycznego /
Počet nových/
zmodernizovaných/
rozšírených
prvkov
infraštruktúry
cestovného ruchu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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PW / VP
Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa
wskaźnika /
Názov
ukazovateľa

Suma / Suma

Liczba
liczba
opracowanych/
standardów/
wdrożonych
wytycznych /
wspólnych
počet štandardov/
standardów lub
smerníc
wytycznych /
Počet
vytvorených /
implementovaných
spoločných
štandardov /
smerníc

P3

P2

P1

Suma / Suma

Jednostka /
Jednotka

1

1

Liczba nowych/
liczba ezmodernizowanych produktów i etransgranicznych
usług / počet ee-produktów i eproduktov a eusług / Počet
služieb
nových /
zmodernizovaných
cezhraničných e produktov a e služieb

0,8

0,2

1

Liczba nowych
liczba
transgranicznych produktów / počet
produktów
produktov
turystycznych /
Počet nových
cezhraničných
produktov
cestovného ruchu

0,5

0,5

1

Długość nowych,
zmodernizowanych
lub
udoskonalonych
transgranicznych
szlaków
rekreacyjnych /
Dĺžka nových/
zmodernizovaných/
zdokonalených
cezhraničných
turistických
chodníkov

km / km

218

240

458

Liczba nowych,
zmodernizowanych
lub
rozbudowanych
elementów
infrastruktury
będących częścią
transgranicznego
produktu/szlaku
turystycznego /
Počet nových/
zmodernizovaných/
rozšírených
prvkov
infraštruktúry
cestovného ruchu

liczba
elementów /
počet prvkov

3

3

6
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Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa
wskaźnika /
Názov
ukazovateľa

PW / VP

P3

P2

P1

Suma / Suma

Jednostka /
Jednotka

Liczba „miękkich”
działań
transgranicznych
promujących
dziedzictwo
kulturowe i
przyrodnicze
pogranicza /
Počet „mäkkých“
cezhraničných
aktivít
podporujúcich
kultúrne a
prírodné
dedičstvo
pohraničného
regiónu

liczba działań /
počet aktivít

3

7

2

2

14

Liczba adresatów
wspólnych/
transgranicznych
kampanii
promocyjnych i
marketingowych
(zasięg działań
promocyjnych) /
Počet osôb
oslovených
spoločnou /
cezhraničnou
propagačnou a
marketingovou
kampaňou
(rozsah
propagačných
aktivít)

liczba osób /
počet osôb

35100

480042

4500

10025

529667

III.11.2 Wskaźniki produktu własne / Vlastné ukazovatele výstupu
PW / VP
Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa wskaźnika /
Názov ukazovateľa

(Z4) BUDOWA I
Liczba
URUCHOMIENIE
uruchomionych
PORTALU
stron
SZLAKÓW
krajoznawczych /
TURYSTYCZNYCH Počet spustených
OBSZARU
vlastivedných
WSPARCIA / (Ú4)
stránok
VÝSTAVBA A
Liczba
SPREVÁDZKOVANIE uruchomionych
PORTÁLU O
aplikacji mobilnych o
TURISTICKÝCH
szlakach / Počet
CHODNÍKOCHC V spustených
PODPOROVANEJ
mobilnich aplikácii o
OBLASTI
chodníkoch
Liczba
uruchomionych
stron mapowych /
Počet spustených
mapových stránok

P2

P1

Suma / Suma

Jednostka / Jednotka
szt / ks

1

1

szt / ks

1

1

szt / ks

1

1

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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PW / VP

P2

P1

250

100

Suma / Suma

Nazwa zadania /
Názov úlohy

Nazwa wskaźnika /
Názov ukazovateľa

Jednostka / Jednotka

(Z3)
WALORYZACJA
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH
W REJONIE TRAS
PIESZYCH PO OBU
STRONACH
GRANICY / (Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH
STRANÁCH
HRANICE

Liczba
opracowanych na
podstawie
wspólnego
standardu POI
(„points-of-interest”
= atrakcje
przyrodnicze i
kulturowe) / Počet
vyhotovených na
základe spoločného
štandardu POI
(„points-of-interest”
= prírodné a
kultúrne atrakcie)

szt / ks

Suma / Suma

Liczba
uruchomionych
stron
krajoznawczych /
Počet spustených
vlastivedných
stránok

szt / ks

Liczba
opracowanych na
podstawie
wspólnego
standardu POI
(„points-of-interest”
= atrakcje
przyrodnicze i
kulturowe) / Počet
vyhotovených na
základe spoločného
štandardu POI
(„points-of-interest”
= prírodné a
kultúrne atrakcie)

szt / ks

Liczba
uruchomionych
aplikacji mobilnych o
szlakach / Počet
spustených
mobilnich aplikácii o
chodníkoch

szt / ks

1

1

Liczba
uruchomionych
stron mapowych /
Počet spustených
mapových stránok

szt / ks

1

1

1

Nie / Nie

III.13 E-narzędzia /

Tak / Áno

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

1

250

III.12 Inwestycje w projekcie / Investície v projekte

350

100

350

111 / 150

III.13.1 E-narzędzie / E-nástroj
Partner odpowiedzialny za realizację e-narzędzia / Partner zodpovedný za realizáciu e-nástrojov
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Geneza pomysłu, innowacyjność, opis planowanego e-narzędzia / Genéza nápadu, inovatívnosť, opis plánovaného enástroja
Koncepcja bazuje m.in. na doświadczeniu z użytkowania już wdrożonych narzędzi obsługujących portale szlakowe dla
Małopolski i Mazowsza.
Obecna wersja jest innowacyjna, jako że implementuje wiele różnych a współgrających ze sobą funkcjonalności, dając
bardzo duże możliwości użytkownikom, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości, prostoty i wieloplatformowości.
Dane w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 platformach:
•Portal Krajoznawczy - w formie tekstowo-graficznej, również w wersji dla niedowidzących;
•Interaktywna Strona Mapowa – wizualizacja na mapie, obliczanie i wyświetlanie optymalnych tras, eksport tras do
urządzenia mobilnego, wyświetlanie tras zaimportowanych
•Aplikacja Mobilna – dostęp w terenie, nawigacja po szlakach.
Koncepcia je založená na skúsenosti v používaní už zavedených nástrojov na obsluhu portálov o chodníkoch pre
Malopoľsko a Mazovsko.
Súčasná verzia je inovačná, pretože implementuje viacero rôznych a vzájomne zladených funkcií, poskytuje užívateľom
široké spektrum možností a zároveň zostáva zrozumiteľná, jednoduchá a s viacerými platformami.
Dáta v 4 jazykových verziách (PL, SK, EN, DE) na 3 platformách:
•Vlastivedný portál - v textovo - grafickej forme, aj vo verzii pre slabozrakých;
•Interaktívna stránka mapy - vizualizácia na mape, výpočet a zobrazenie optimálnych trás, export trás do mobilného
zariadenia, zobrazenie importovaných trás
•Mobilná Aplikácia – prístup v teréne, navigácia chodníkmi.
Opis funkcjonalny e-narzędzia / Funkčný opis e-nástroja
Funkcje e-narzędzia:
•Pokazywanie na mapie szlaków, punktów POI
•Układanie tras wycieczek
•Nawigowanie do i po trasach/szlakach/drogach
•Wyświetlanie informacji i zdjęć dla szlaków i POI
•Wyświetlenie kursora podającego aktualną wysokość, odległość od użytkownika oraz azymut w stosunku do niego,
aktualnie wskazanego punktu
•Możliwość:
zmiany podkładów mapowych
przenoszenia zapisanych tras między aplikacją mobilną a portalem internetowym
eksportu i importu tras do i z pliku GPX
udostępniania tras na portalach społecznościowych
wyświetlenia informacji po polsku, słowacku, angielsku, niemiecku
włączenia ułatwień dla niedowidzących zgodnych z WCAG 2.0
wyświetlenia danych GPS oraz udostępnienia ich i zapisania
pomiaru odległości między aktualną pozycją a wyznaczonym punktem
pobrania podkładu mapowego Open Street Map do późniejszego wykorzystania w trybie offline
sprawdzenia prognozy pogody
kontaktu z COTG poprzez aplikację, w celu zgłoszenia zaistniałego problemu.
Funkcie e-nástroja:
•Zobrazovanie chodníkov, bodov POI na mape
•Plánovanie/tvorenie výletných trás chodníkmi
•Navigácia na aj po trasách/chodníkoch/cestách
•Zobrazenie informácií a fotografií chodníkov a POI
•Zobrazenie kurzora s uvedením aktuálnej výšky, vzdialenosti od užívateľa a azimut zvoleného bodu voči jeho polohe
•Možnosť:
zmeny mapových podkladov
prenos zapísaných trás medzi mobilnou aplikáciou a internetových portálom
export a import trás do a zo súboru GPX
zdieľanie trás na sociálnych sieťach
zobrazenie informácií v poľštine, slovenčine, angličtine a nemčine
zjednodušenie užívania pre slabozrakých podľa WCAG 2.0
zobrazenie GPS dát a ich zdieľanie a zapísanie
zmeranie vzdialenosti medzi aktuálnou polohou a určeným bodom
stiahnutie mapového podkladu Open Street Map pre neskoršie použitie v režime offline
predpoveď počasia
kontakt z COTG prostredníctvom aplikácie, za účelom nahlásenia zisteného problému.
Nazwa E-narzędzia / Názov E-nástroje
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”.
Internetová platforma chodníkov „Hory bez hraníc”.
Właściwość / Vlastnosť 1
Cecha / Vlastnosť
Wieloplatformowość i interfunkcjonalność – systemów operacyjnych i narzędzi internetowych
Multi- platformový a interfunkčnosť – operačných systémov a internetových nástrojov
Korzyść / Prínos
Wygoda planowania tras – na różnych platformach (aplikacja, strona mapowa), z możliwością przenoszenia utworzonych/
zapisanych tras pomiędzy nimi
Niedostępny w żadnym innym źródle cyfrowym zakres danych o szlakach (kompletność, aktualność, dokładność
odwzorowania)
Szybkość zdobycia potrzebnych informacji
Pohodlné plánovanie trás - na rôznych platformách(aplikácia, mapová stránka), s možnosťou prenosu vytvorených/
zapísaných trás medzi nimi
Rozsah údajov/dát o chodníkoch nie je dostupný v žiadnom inom digitálnom zdroji (úplnosť, aktuálnosť, presnosť
zmapovania)
Rýchlosť získania potrebných informácií
Parametr / Parameter
Strona internetowa wykonana w technologii RWD
Strona internetowa mapowa
Aplikacja mobilna na systemy Android i iOS
Webová stránka vykonaná v technológii RWD
Mapová webová stránka
Mobilná aplikácia pre systémy Android a iOS
Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby
2 - Interakcyjny
2 - Interaktívny
Właściwość / Vlastnosť 2
Cecha / Vlastnosť
Dostępność w 4 językach (PL, SK, EN, DE)
Dostupnosť v 4 jazykoch (PL, SK, EN, DE)
Korzyść / Prínos
Poszerzenie dostępności do wiedzy o szlakach (w tym o bieżącym położeniu w terenie) o szerokie grono turystów
obcojęzycznych
Rozšírenie dostupnosti poznatkov a znalostí o chodníkoch (vrátane o aktuálnej polohe v teréne) pre široký okruh
cudzojazyčných turistov
Parametr / Parameter
Informacje dostępne w poszczególnych językach na całej platformie szlakowej
Informácie dostupné v jednotlivých jazykoch na celej platforme chodníkov
Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby
1 - Informacyjny
1 - Informačný
Właściwość / Vlastnosť 3
Cecha / Vlastnosť
Dostępność zgodna ze standardem WCAG 2.0
Dostupnosť v súlade so štandardmi WCAG 2.0
Korzyść / Prínos
Dostępność dla osób niedowidzących
Dostupnosť pre slabozrakých
Parametr / Parameter
Strony internetowe oraz aplikacja mobilna spełniają standardy WCAG 2.0
Webové stránky a mobilná aplikácia vyhovujú štandardom dokumentu WCAG 2.0
Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby
1 - Informacyjny
1 - Informačný
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Właściwość / Vlastnosť 4
Cecha / Vlastnosť
Przejrzystość
Zrozumiteľnosť
Korzyść / Prínos
Szybkość i łatwość uzyskania potrzebnych informacji
Rýchlosť a jednoduchosť získania potrebných informácií
Parametr / Parameter
Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej
Dobre navrhnutý layout webovej a mobilnej aplikácie
Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby
1 - Informacyjny
1 - Informačný
Właściwość / Vlastnosť 5
Cecha / Vlastnosť
Prostota obsługi
Jednoduché ovládanie
Korzyść / Prínos
Dostępność dla niezaawansowanych użytkowników narzędzi internetowych
Łatwość i wygoda planowania nowych tras, przeglądania przebytych tras i nawigacji po nich
Szybkość zdobycia potrzebnych informacji
Dostupnosť pre neskúsených užívateľov internetových zariadení
Jednoduchosť a pohodlie pri plánovaní trás, prehliadaní absolvovaných trás a navigácii po nich
Rýchlosť získania potrebných informácií
Parametr / Parameter
Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej
Dobre navrhnutý layout webovej a mobilnej aplikácie
Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby
1 - Informacyjny
1 - Informačný

III.14 Logika projektu
Cel szczegółowy Programu / Špecifický cieľ Programu
Proszę o wybranie jednego celu szczegółowego Programu, do którego realizacji przyczynia się Państwa projekt. /
Prosíme o výber jedného špecifického cieľa Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i
mieszkańców
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Rezultat Programu / Výsledok Programu
Proszę o wybranie wskaźnika rezultatu Programu, do którego przyczyni się realizacja Państwa projektu. / Vyberte prosím
ukazovateľ výsledku Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.
Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
pogranicza przez turystów spoza obszaru
Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
pogranicza przez lokalną ludność

Úroveň povedomia návštevníkov o prírodnom a kultúrnom
dedičstve cezhraničného územia
Úroveň povedomia miestneho obyvateľstva o prírodnom a
kultúrnom dedičstve

Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu
W jaki sposób cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia powyżej zaznaczonego celu szczegółowego Programu. /
Akým spôsobom hlavný cieľ projektu prispieva k dosiahnutiu vyššie uvedeného špecifického cieľa Programu.
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>Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego…< przyczyni się do >Zwiększenia poziomu zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców< poprzez:
a/ dotarcie z informacją i przyciągnięcie do obszaru wsparcia nowych osób zainteresowanych wędrówkami pieszymi,
b/ pokazanie mieszkańcom i turystom i uprawiającym turystykę pieszą możliwości bliskiego, bezpiecznego i atrakcyjnego
wędrowania po drugiej stronie granicy,
c/ stworzenie możliwości kompleksowego, spójnego powiązania lokalnych atrakcji turystycznych i przyrodniczych z
istniejącymi szlakami turystyki pieszej,
d/ ukazanie możliwości atrakcyjnego wędrowania w obrębie polsko-słowackiej części łuku Karpat, a nie tylko po najbardziej
obleganych Tatrach po stronie polskiej oraz Pieninach, tak aby strumienie ruchu turystycznego rozkładały się bardziej
równomiernie,
e/ promowanie wędrowania jako sposobu na dotarcie do miejsc interesujących turystycznie i krajoznawczo, co sprzyja
zrównoważonej komunikacji w obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo.
W ten sposób zwiększy się spójność sieci szlaków trans granicznych i towarzyszących im atrakcji przyrodniczych i kult. po
obu stronach granicy co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla turystów, a tym samym zwiększy
się atrakcyjność turystyczną tej oferty.
>Zavedenie na trh nového turistického produktu ... …< prispeje k>Zvýšeniu miery vyváženého využitia kultúrneho a
prírodného dedičstva zo strany turistov a miestnych občanov < prostredníctvom:
a/oslovenie a pritiahnutie pozornosti záujemcov o pešie túry do podporovanej oblasti,
b/ predstavenie občanom aj peším turistom možnosti blízkeho, bezpečného a atraktívneho putovania na druhej strane
hranice,
c/ vytvorenie možnosti komplexného a jednotného prepojenia lokálnych turistických a prírodných atrakcií s už existujúcimi
chodníkmi pešej turistiky,
d/ predstavenie možností atraktívnej pešej turistiky v Poľsko - slovenskej časti Karpatského oblúka, a nielen
najnavštevovanejšími Tatrami na poľskej strane a v Pieninách, tak aby sa pramene turistickej návštevnosti rozložili
rovnomerne,
e/ propagácia pešej turistiky ako spôsobu ako dôjsť do turisticky a vlastivedne zaujímavých miest, čo podporuje vyváženej
komunikácii vo vzácnych prírodných a kultúrnych oblastiach.
Týmto spôsobom zlepší ucelenosť/jednotnosť siete cezhraničných chodníkov a s nimi súvisiacich prírodných a kultúrnych
atrakcií na oboch stranách hranice, čo uľahčí ich dostupnosť a zvýši bezpečnosť turistickej prevádzky, čím sa vzrastie
turistická atraktívnosť tejto ponuky.
Rezultaty projektu / Výsledok projektu
Proszę krótko opisać jakie są główne rezultaty projektu i w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia zakładanych w
Programie wartości dla wybranego powyżej wskaźnika rezultatu. / Prosíme o krátky opis hlavných výsledkov projektu a
akým spôsobom prispievajú k dosiahnutiu predpokladaných hodnôt vyššie uvedeného ukazovateľa výsledku Programu.
Główne rezultaty projektu to:
- zintegrowana sieć szlaków pieszych z uporządkowanym i uzupełnionym oznakowaniem - przyczynia się do zwiększenia
komfortu i bezpieczeństwa wędrówek, co wpłynie na poziom satysfakcji użytkowników,
- przyjęty jednolity standard opisu atrakcji - umożliwia jednolity i spójny sposób prezentowania informacji o atrakcjach,
- platforma szlakowa (strona krajoznawcza, mapowa, aplikacja mobilna), obejmująca treściowo obydwa pogranicza, w
dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilana informacyjnie przez partnerów z obu stron granicy - umożliwi
zainteresowanym turystom i mieszkańcom na etapie planowania wycieczki turystycznej oraz na etapie realizacji wycieczki
(dzięki aplikacji mobilnej) dostęp do spójnej, jednolitej i przejrzyście zorganizowanej, zdigitalizowanej informacji nt. sieci
szlaków oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru, ich lokalizacji i powiązania ze szlakami,
- via ferrata - nowa i jedyna tego typu atrakcja w Tatrach - przyciągnie nowych turystów i przyczyni się do bardziej
równomiernego rozłożenia ruchu turyst. w tym paśmie,
- kampania promocyjna - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska,
- dodatkowa promocja siłami własnymi krajowych organizacji turyst.-krajoznawczych PTTK i KST oraz przez
zainteresowane instytucje i organizacje samorządowe z obszaru wsparcia - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i
środowiska.
Hlavné/najdôležitejšie výsledky projektu:
- zintegrovaná sieť peších turistických chodníkov z usporiadaným a doplnený označením - prispeje k zlepšeniu komfortu a
bezpečnosti peších túr, čo ovplyvní spokojnosť užívateľov,
- prijatý jednotný štandard popisu atrakcií - umožní jednotnú a súvislú prezentáciu informácií o atrakciách,
- platforma chodníkov ( vlastivedná a mapová stránka, mobilná aplikácia), sa obsahovo vzťahuje na obe pohraničia, v
dvoch rovnocenných jazykových verziách, dopĺňaná informáciami od partnerov z oboch strán hranice - záujemcom o pešiu
turistiku a občanom umožní na etape plánovania turistického výletu aj na etape realizácie výletu - prístup (vďaka mobilnej
Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

115 / 150

aplikácii) k jednotným, súvislým a zrozumiteľne organizovaným, digitalizovaným informáciám o sieti chodníkov a
prírodných a kultúrnych atrakciách v oblasti, ich lokalizácii a prepojení s chodníkmi,
- zaistená cesta/via ferrata - nová a jediná svojho druhu atrakcia v Tatrách - pritiahne nových turistov a prispeje k
rovnomernejšiemu rozmiestneniu turistickej návštevnosti v tomto pásme,
- propagačná kampaň - o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity,
- dodatočná propagácia prostredníctvom vlastných tuzemských turist. organizácií - vlastivedných PTTK a KST a
príslušných inštitúcií a samosprávnych organizácií z podporenej oblasti - o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity.
Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu
Nazwa / Názov

Przeprowadzenie
międzynarodowej
kampanii promującej
nowy produkt
turystyczny
Vedenie
medzinárodnej
kampaň propagujúcu
nový turistický produkt

Główne produkty
projektu / Hlavné
výstupy projektu

Nazwy zadań
merytorycznych w
projekcie / Vecné
úlohy projektu

Wskaźnik produktu
Programu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
Programu

Wskaźnik produktu
projektu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
projektu

transgraniczna
kampania promocyjna
i miękkie działania
promocyjne
cezhraničný
propagačný kampaň a
cezhraničná 'mäkká'
reklama

(Z5) PROMOCJA
Liczba „miękkich”
NOWEGO
działań
TRANSGRANICZNEGOtransgranicznych
PRODUKTU
promujących
TURYSTYKI PIESZEJ dziedzictwo kulturowe
(Ú5) PODPORA
i przyrodnicze
NOVÉHO
pogranicza
PRODUKTU
Počet „mäkkých“
CEZHRANIČNÉHO
cezhraničných aktivít
CESTOVNÉHO
podporujúcich
RUCHU
kultúrne a prírodné
dedičstvo
pohraničného regiónu
Liczba adresatów
wspólnych/
transgranicznych
kampanii
promocyjnych i
marketingowych
(zasięg działań
promocyjnych)
Počet osôb
oslovených
spoločnou /
cezhraničnou
propagačnou a
marketingovou
kampaňou (rozsah
propagačných aktivít)

Opis / Opis

W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych,
jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna, a także "miękkie"
działania promocyjne w obszarze wsparcia.
Całość działań promocyjnych skoordynuje PROT jako
wyspecjalizowana w tym zakresie na rynku turystycznym organizacja.
Partner odpowiedzialny - PROT, COTG, WP, KST.
V rámci úlohy je propagačný kampaň komplexná, adresovaná ako
tuzemským tak zahraničných príjemcom a "mäkká" reklamná činnosť v
podporenej oblasti. Celok propagačných aktivít koordinuje PROT ako
organizácia, ktorá je na turistickom trhu špecialistom v tejto oblasti.
Zodpovedný partner - PROT, COTG, WP, KST.
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Nazwa / Názov

Modernizacja,
uzupełnienie
infrastruktury i
integracja sieci
szlaków pogranicza
Modernizácia,
doplnenie
infraštruktúry a
integrácia siete
pohraničných
chodníkov

Główne produkty
projektu / Hlavné
výstupy projektu

Nazwy zadań
merytorycznych w
projekcie / Vecné
úlohy projektu

rewitalizacja szlaków
(Z1)
revitalizácia chodníkov MODERNIZACJA i
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE POLSKIEJ
(Ú1)
MODERNIZÁCIA A
DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
POĽSKEJ STRANE
(Z2)
MODERNIZACJA i
UZUPEŁNIENIE
INFRASTRUKTURY
SZLAKÓW W
OBSZARZE
WSPARCIA PO
STRONIE
SŁOWACKIEJ
(Ú2)
MODERNIZÁCIA A
DOPLNENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ
OBLASTI NA
SLOVENSKEJ
STRANE
Opis / Opis

Wskaźnik produktu
Programu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
Programu

Wskaźnik produktu
projektu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
projektu

Długość nowych,
zmodernizowanych
lub udoskonalonych
transgranicznych
szlaków rekreacyjnych
Dĺžka nových/
zmodernizovaných/
zdokonalených
cezhraničných
turistických chodníkov
Liczba nowych,
zmodernizowanych
lub rozbudowanych
elementów
infrastruktury
będących częścią
transgranicznego
produktu/szlaku
turystycznego
Počet nových/
zmodernizovaných/
rozšírených prvkov
infraštruktúry
cestovného ruchu

Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie
znaków), renowację stanowisk drogowskazowych oraz budowę
brakujących tablic informacyjnych , map etc., ustanowienie via ferraty
jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich.
Prace obejmą szlaki na całym wschodnim obszarze wsparcia, z
wyjątkiem odcinków odnowionych wcześniej w ramach prac zlecanych
KST przez administracje rządową.
Partner odpowiedzialny - KST, COTG.
Úloha spočíva v obnove turistických chodníkov (obnova značiek),
renovácii stanovísk ukazovateľov smeru a osadení chýbajúcich
informačných tabúľ, máp atď., vybudovanie via ferraty ako dodatočnej
atrakcie na tatranských chodníkoch.
Práce budú prebiehať v celej podporovanej oblasti, okrem už
obnovených úsekov v rámci prác, ktoré objednal KST prostredníctvom
štátnej správy.
Zodpovedný partner - KST, COTG.
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Nazwa / Názov

Opracowanie danych i
uruchomienie polskosłowackiego
transgranicznego
portalu szlakowego
Spracovanie údajov a
spustenie Poľsko –
slovenského
cezhraničného portálu
o turistických
chodníkoch

Główne produkty
projektu / Hlavné
výstupy projektu

Nazwy zadań
merytorycznych w
projekcie / Vecné
úlohy projektu

Wskaźnik produktu
Programu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
Programu

Wskaźnik produktu
projektu nazwa /
Ukazovateľ výstupu
projektu

Liczba opracowanych/
wdrożonych
wspólnych
standardów lub
wytycznych
Počet vytvorených /
implementovaných
spoločných
štandardov / smerníc
Liczba nowych/
zmodernizowanych
transgranicznych eproduktów i e-usług
Počet nových /
zmodernizovaných
cezhraničných e produktov a e -služieb
Liczba nowych
transgranicznych
produktów
turystycznych
Počet nových
cezhraničných
produktov cestovného
ruchu

Liczba
uruchomionych stron
krajoznawczych
Počet spustených
vlastivedných stránok
Liczba opracowanych
na podstawie
wspólnego standardu
POI („points-ofinterest” = atrakcje
przyrodnicze i
kulturowe)
Počet vyhotovených
na základe
spoločného
štandardu POI
(„points-of-interest” =
prírodné a kultúrne
atrakcie)
Liczba
uruchomionych
aplikacji mobilnych o
szlakach
Počet spustených
mobilnich aplikácii o
chodníkoch
Liczba
uruchomionych stron
mapowych
Počet spustených
mapových stránok

transgraniczny portal
produktu turystyki
pieszej
cezhraničný portál
produktu pešieho
turizmu.

(Z3) WALORYZACJA
ATRAKCJI
PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS
PIESZYCH PO OBU
STRONACH
GRANICY
(Ú3)
ZHODNOCOVANIE
PRÍRODNÝCH A
KULTÚRNYCH
AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH
CHODNÍKOV NA
OBOCH STRANÁCH
HRANICE
(Z4) BUDOWA I
URUCHOMIENIE
PORTALU
SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
OBSZARU
WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A
SPREVÁDZKOVANIE
PORTÁLU O
TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V
PODPOROVANEJ
OBLASTI

Opis / Opis

W ramach zadania zbudowany zostanie portal - Internetowa platforma
szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o sieci szlaków
trangranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i
kulturowych (POI).
Partner odpowiedzialny - COTG, WP, KST.
V rámci úlohy bude vytvorený portál – internetová platforma o
chodníkoch „ Hory bez hraníc”, ktorý bude integrovať informácie o sieti
cezhraničných chodníkov a s nimi prepojenými prírodnými a kultúrnymi
atrakciami (POI).
Zodpovedný partner - COTG, WP, KST.

III.15 Dochody w trakcie realizacji projektu / Príjmy počas realizácie projektu
Czy projekt będzie generował dochód w trakcie jego realizacji ? ( Tak/ Nie). Jeżeli tak, proszę o przedstawienie poniżej
stosownego opisu.
Bude projekt generovať príjmy počas jeho realizácie? (Áno/ Nie). Ak áno, prosím nižšie predložiť príslušný popis.
III.16 Ryzyka projektu / Riziká projektu
Główne ryzyka związane z realizacją projektu oraz proponowane środki zaradcze. / Hlavné riziká spojené s realizáciou
projektu a navrhované preventívne opatrenia
Ryzyko organizacyjne:
Wydłużenie terminu realizacji - wydłużenie czasu realizacji projektu oraz związane z nim opóźnienie jest czynnikiem
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krytycznym, gdyż może być przyczyną zwiększenia ponoszonych nakładów.
Środki zaradcze: Właściwy wybór wykonawców realizujących projekt, z naciskiem na kompetencje, doświadczenie i
referencje. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki znaczącemu udziałowi w realizacji projektu doświadczonego i
kompetentnego zespołu pracowników.
Ryzyko techniczne:
Niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej - właściwa eksploatacja infrastruktury warunkuje prawidłowe
funkcjonowanie i osiągnięcie zakładanych efektów projektu.
Środki zaradcze: W okresie referencyjnym zaplanowane okresowe przeglądy infrastruktury szlakowej oraz prace
uzupełniające powstałe szkody, środki na ten cel zostały zaplanowane przez PTTK COTG i KST.
Ryzyko finansowe:
Wzrost nakładów inwestycyjnych - realizując inwestycje Beneficjent będzie kierował się m.in. kwestią optymalizacji kosztów
(na etapie wyboru wykonawców). Dodatkowo należy zauważyć, że obecna koniunktura zdecydowanie obniża
prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu nakładów inwestycyjnych.
Środki zaradcze: postępowania wyboru wykonawców gwarantujące zachowanie zasady konkurencyjności.
Ryzyko polityczne:
Ograniczenie lub likwidacja swobody przepływu osób w strefie przygranicznej.
Środki zaradcze: Wybór wykonawców z pełną zdolnością prawną przemieszczania się.
Na podstawie analizy ryzyka oraz doświadczenia w realizacji projektów stwierdza się, iż największym ryzykiem dla realizacji
projektu obarczona jest zmienna: niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej.
Ryzyko niewłaściwej eksploatacji wynika z charakteru projektu tj. uczestnictwa osób indywidualnych, które na etapie
porealizacyjnym będą użytkownikami infrastruktury. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki nadzorowi ze strony COTG i
KST.
Dla pozostałych zmiennych stwierdza się, iż ryzyko wystąpienia poszczególnych czynników jest niskie.
Organizačné riziko ľudských zdrojov
Predĺženie termínu realizácie predĺženie doby realizácie projektu a s tým súvisiace omeškanie je kritickým faktorom,
pretože môže zapríčiniť zvýšenie nákladov.
Voľba subdodávateľov vhodná voľba subdodávateľov, ktorí plnia úlohy projektu determinuje dosiahnutie požadovaného
výsledku. Kompetencie, skúsenosti, referencie atď., sú hlavné vlastnosti ideálneho subdodávateľa. Toto riziko sa
minimalizuje vďaka aktívnej účasti skúseného a kompetentného tímu pracovníkov KST na realizácii projektu.
Technické riziko
Nesprávne prevádzkovanie infraštruktúry, príslušné prevádzkovanie infraštruktúry garantuje riadne fungovanie a
dosiahnutie predpokladaných výsledkov projektu. V referenčnom období bude potrebné prevádzať pravidelné kontroly
infraštruktúry chodníkov a opravné práce na vzniknutých škodách, prostriedky na tieto účely boli naplánované v PTTK
COTG i KST.
Finančné riziko
Nárast investičných nákladov. Počas realizácie investície bude pre beneficienta rozhodujúca okrem iného otázka
optimalizácie nákladov (na etape voľby subdodávateľov). Dodatočne je treba zdôrazniť, že súčasná konjunktúra rozhodne
znižuje pravdepodobnosť nárastu investičných nákladov.
Politické riziko:
Obmedzenie alebo zrušenie voľného pohybu osôb v pohraničnej zóne. Protiopatrenia: voľba subdodávateľov s plným
právom k voľnému pohybu.
Na základe analýzy rizika a skúseností s realizáciou projektov je možné konštatovať, že najväčším rizikom v realizácii
projektu sú premenné – nesprávne prevádzkovanie infraštruktúry chodníkov.
Riziko nesprávneho prevádzkovanie vyplýva z charakteru projektu, to znamená účasti individuálnych osôb, ktoré sa na
etape po realizácii projektu stanú užívateľmi infraštruktúry. Toto riziko je minimalizované vďaka dohľadu zo strany KST.
U pozostalých premenných sa zistilo, že riziko výskytu jednotlivých faktorov je nízke.
III.17 Miejsce realizacji projektu / Miesto realizácie projektu
NTS3/NTS 4 podregion PL/SK / NTS3/NTS 4 subregión PL/SK
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Polska / Poľsko

Nazwa zadań / Názov úloh

Krośnieński

(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W
OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu

Miasto Rzeszów

Przygotowanie projektu
Príprava projektu
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu
Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nowosądecki

(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu
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Polska / Poľsko

Nazwa zadań / Názov úloh

Powiat rzeszowski

(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W
OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu

Przemyski

(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W
OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu

Kraków

Przygotowanie projektu
Príprava projektu
Promocja projektu
Propagácia projektu
Zarządzanie projektem
Riadenie projektu
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Słowacja / Slovensko

Nazwa zadań / Názov úloh

Prešovský kraj

(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W
OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ
(Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V
PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W
REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V
OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU
TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO
RUCHU
Promocja projektu
Propagácia projektu
Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Bratislava

Przygotowanie projektu
Príprava projektu
Promocja projektu
Propagácia projektu
Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

III.18 Trwałość projektu / Udržateľnosť projektu
W jaki sposób partnerzy zapewnią, że osiągnięte w projekcie produkty i rezultaty będą wykorzystywane przez grupy
docelowe po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom Partneri zabezpečia, že projektom dosiahnuté výstupy a
výsledky budú využívané cieľovými skupinami po ukončení realizácie projektu?
Projekt ma 2 główne grupy docelowe w odniesieniu do których przewidziane są następujące działania na rzecz zwiększenia
korzystania z nowego produktu i prezentującego go portalu szlakowego:
A/ zainteresowani turystyką aktywną
- słowaccy, polscy: zwiększone zainteresowanie jako efekt kampanii promocyjnej (zad.5), a także poprzez akcje medialne i
społecznościowe oraz upowszechnianie informacji na stronach www partnerów, przy okazji imprez turystycznych,
kulturalnych i środowiskowych oraz w schroniskach turystycznych i hotelach górskich przy szlakach górskich w Polsce i na
Słowacji, w tym powiązanych z PTTK oraz KST; dodatkowa promocja dzięki ustanowieniu nowej transgranicznej odznaki
turystycznej dla wędrujących;
- z innych krajów UE: zwiększone zainteresowanie jako efekt promocji nowego produktu na targach w Berlinie i w
zagranicznych mediach branżowych i społecznościowych, a także dzięki upowszechnieniu info o portalu szlakowym via
sieć organizacji partnerskich PTTK w Europie;
- członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20 tys.): jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnienie informacji wśród członków poprzez
wewnętrzne serwisy informacyjne oraz sieć klubów i oddziałów.
B/ organizatorzy i obsługa turystyki:
- przewodnicy, ratownicy, parki narodowe i krajobrazowe: jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnianie informacji i
zachęcanie do korzystania w trakcie imprez branżowych, bezpośrednio via sieci współpracy PROT, UMWP, COTG i KST,
poprzez organizacje otoczenia biznesu;
- inwestorzy, samorządy, lokalne org. turyst i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i
okołoturystyczne w rejonie szlaków: jak wyżej oraz dodatkowo poprzez lokalne samorządy.
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Projekt má 2 hlavné cieľové skupiny, pre ktoré sa predpokladajú nasledujúce akcie na zvýšenie využívania nového
produktu a prezentujúceho ho portálu s turistickými chodníkami:
A/ zaujímajúci sa o aktívnu turistiku
- slovenský, poľský: zvýšenie záujmu vďaka účinku propagačnej kampani (úloha 5), ako aj prostredníctvom médií a
sociálnych médií či šírenie informácií na webových stránkach partnerov pri príležitosti turistických, kultúrnych a
environmentálnych podujatí a horských strediskách a horských hoteloch pri horských chodníkoch v Poľsku a na Slovensku
vrátane PTTK a KST; ďalšia podpora prostredníctvom vytvorenia nového cezhraničného turistického označenia pre
prechádzajúcich;
- z iných krajín EÚ: zvýšený záujem vďaka podpore nových produktov na obchodných veľtrhoch v Berlíne a v zahraničných,
obchodných a priemyselných médiách a tiež vďaka šíreniu informácií o portáli s tur. chodníkami via sieť partnerských
organizácií PTTK v Európe;
- členovia PTTK (70 tisíc) a KST (20 tisíc): ako vyššie a dodatočné rozširovanie informácií medzi členmi prostredníctvom
internej informačnej služby a reťazca klubov a pobočiek.
B/ organizátory a obsluha turistiky:
- sprievodcovia, záchranári, národné a krajinné parky: ako je uvedené vyššie a okrem šírenia informácií a podpory do
využívania počas obchodných udalostí priamo via sieť spolupráce PROT, UMWP, COTG a KST prostredníctvom
organizácií podnikateľského prostredia;
- investory, miestne vlády, miestnych turistické orgány, miestni obyvatelia a miestne firmy, ktoré poskytujú turistické, či iné
nápomocné služby v oblasti turistických chodníkov: ako vyššie a navyše prostredníctvom miestnych samospráv.
Trwałość instytucjonalna (kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie efektami projektu po jego zakończeniu? Czy planowane
jest przekazanie efektów projektu innej jednostce/ podmiotowi i w jakiej formie / Inštitucionálna udržateľnosť
Kto bude zodpovedný za správu výsledkov projektu po jeho ukončení? Je plánované poskytnutie výsledkov projektu inej
jednotke/subjektu a v akej forme?
Odpowiada PTTK COTG (portal szlakowy, bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie polskiej, oznakowania) we
współpracy z KST (bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie słowackiej, oznakowania, via ferrata). Nie przewiduje się
przekazania efektów projektu innej jednostce. COTG we współpracy z KST będą monitorować stan infrastruktury szlakowej
i zbierać informacje nt. potrzebnych napraw (również via portal). Zgłaszane na bieżąco informacje o uszkodzeniach
spowodowanych przez naturę lub turystów będą weryfikowane i co trzy lata przeprowadzane będą drobne remonty szlaków
i uzupełnienia znakowania.
Zaplanowano (mając na uwadze konieczność prezentacji aktualnych danych w portalu szlakowym na stronie www i
poprzez aplikacje mobilne) bieżące koszty uzupełniania/weryfikacji bazy danych: koszty szlakarzy, koszty ekspertów.
Zodpovedá PTTK COTG (portál s tur. chodníkami, databázy pre chodníky a atrakcie na poľskej strane, označenie) v
spolupráci s KST (databázy pre chodníky a atrakcie na slovenskej strane, označenie, via ferrata). Neočakáva sa
prenášanie účinkov projektu na inú jednotku. COTG v spoluprácy s KST bude monitorovať stav infraštruktúry chodníkov a
bude zhromažďovať informácie o potrebných opravách (aj via portál). Správy o škodách spôsobených prírodou, alebo
turistami budú pravidelne hlásené a overené, a každé tri roky dôjde k menším opravám chodníkov a doplnenia označenia..
Naplánované (s ohľadom na potrebu prezentovať aktuálne údaje o portáli s chodníkami na webových stránkach a
prostredníctvom mobilných aplikácií), súčasné náklady na pridávanie/overovanie databázy: náklady sprievodcov, náklady
odborníkov.
Trwałość finansowa, z jakich środków planowane jest utrzymanie efektów projektu / Finančná udržateľnosť, z akých
prostriedkov je plánované udržanie výsledkov projektu?
Wnioskodawca zamierza utrzymać efekty projektu co najmniej w okresie jego trwałości tj. 5 lat od zakończenia realizacji i
zobowiązuje się do sfinansowania całości kosztów bieżących eksploatacji i wykorzystania produktów projektu w ramach
prowadzonej przez siebie statutowej działalności.
PTTK COTG ma na to zagwarantowane środki finansowe w budżecie stowarzyszenia - zgodnie z uchwałą Zarządu
Głównego PTTK, podobnie KST. Obydwa podmioty do duże, stabilne, krajowe organizacje.
Przeprowadzona w analizie finansowo-ekonomicznej analiza przepływów pieniężnych w całym okresie wykazuje saldo
dodatnie na koniec każdego roku co oznacza, że planowane przepływy pieniężne pokazują trwałość finansową na etapie i
realizacji i eksploatacji.
Navrhujúci má v úmysle zachovať účinky projektu minimálne v období jeho udržateľnosti, tj 5 rokov po dokončení projektu a
zaväzuje sa k financovaniu celkových nákladov na prevádzku a využitie produktov projektu v rámci svojich zákonných
činností.
PTTK COTG má na to zaručené finančné prostriedky v rozpočte združenia - podľa uznesenia Hlavnej rady PTTK, podobne
KST. Oba subjekty sú veľkými, stabilnými, národnými organizáciami.
Vykonaná analýza peňažných tokov počas celého obdobia vykazuje na konci každého roka pozitívny zostatok, čo
znamená, že plánované peňažné toky vykazujú finančnú udržateľnosť vo fáze realizácie a prevádzky.
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Czy projekt będzie generował dochód po jego zakończeniu? (Tak/Nie). Jeśli tak, krótki opis / Bude projekt generovať príjmy
po jeho ukončení? (Áno/Nie). Ak áno, krátky popis.
Przedsięwzięcie nie generuje przychodów (dochodów) po jego zakończeniu. Produkty i rezultaty będą udostępniane
nieodpłatnie.
Projekt nevytvára príjmy (zárobky) po jeho dokončení. Produkty a výsledky budú poskytované bezplatne.
IV. Szerszy kontekst projektu / Širší kontext projektu
IV.1.1 Czy, i jeżeli tak to w jaki sposób, projekt przyczynia się do realizacji strategii, polityk o znaczeniu
wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu? / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politík s
významom presahujúcim oprávnené územie Programu, a ak áno, akým spôsobom?
Projekt:
1/ wpisuje się w 3 priorytety strategii Europa 2020 – rozwoju
inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu - w ten sposób, że wprowadza nowoczesne enarzędzia na powszechnie dostępnym polu, zakłada transfer know-how, umożliwia gospodarstwom domowym i
przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; zakłada zrównoważone korzystanie z zasobów przyr.
i kult., tworzy warunki do aktywizacji zawodowej i tym samym włączenia społecznego lokalnych mieszkańców.
2/ wdraża 3 zasady Konwencji Karpackiej: (c)(d)(f) - w ten sposób, że idea, logika i planowanie odbywa się z udziałem
przedstawicieli zainteresowanych grup (samorządy, środowisko turyst.-krajoznawcze), a działania oparte są o współpracę
transgraniczną wieloletnią i programową (strategie publiczne, Porozumienie PTTK-COTG).
3/ realizuje 3 cele konwencji: Art.9 - dotyczy turystyki pieszej i skoordynowania jej podstawowej infrastruktury i promocji;
Art.11- atrakcje bazujące na dziedzictwie wiązane są z siecią szlaków jako tzw.POI i promowane wraz z nią; Art.4promowana w ramach projektu turystyka piesza ma charakter pro-ekologiczny i zrównoważony, sensownie organizując
strumień pieszych turystów przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej gór zapobiegając ich
dewastacji.
4/ realizuje cele Strategii Rozwoju Województw:
- Podkarpackiego: kierunek 1.3.1.– poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury dla turystyki krajoznawczej; 1.3.2.–
poprzez kreowanie nowego produktu pieszej turystyki transgranicznej w obszarze strategicznej interwencji; 1.3.3.– poprzez
kampanię i miękkie działania promocyjne w tym ustanowienie nowej odznaki turystycznej; 2.2.3. – poprzez wzmocnienie
współpracy transgranicznej w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego.
- Małopolskiego: kierunek 2.2.3 – poprzez rozwój produktu turystyki aktywnej; 2.2.7 – poprzez rozwój turystyki
przygranicznej.
Projekt:
1/ je v súlade s 3 prioritami stratégie Európa 2020 - rozvoj
inteligentný, vyrovnaný a prístupný pre sociálne začlenenie - takým spôsobom, že prináša moderné e-nástroje vo
všeobecne dostupnej oblasti, predpokladá prenos know-how, umožňuje domácnostiam a podnikom profitovať z digitálneho
jednotného trhu; predpokladá vyrovnané využívanie kultúrnych a prírodných zdrojov; vytvára podmienky na profesionálnu
aktiváciu a tým aj sociálne začlenenie miestnych obyvateľov.
2/ implementuje 3 princípy Karpatského dohovoru: (c)(d)(f) - tak, že myšlienka, logika a plánovanie prebiehajú so
zástupcami zainteresovaných skupín (miestne samosprávy, prírodné, turistické prostredie) a akcie sú založené na
dlhodobej, programovej cezhraničnej spolupráci (verejné stratégie, Dohoda PTTK-COTG).
3/ realizuje 3 ciele dohovoru: článok 9 - týka sa pešej turistiky a koordinácie jej základnej infraštruktúry a podpory; Článok
11 - zaujímavosti založené na dedičstve súvisia so sieťou turistických trás ako tzv. POI a propagujú sa spolu s ňou; Článok
4 -v rámci projektu propagovaná pešia turistika má pro-ekologický a vyrovnaný charakter, zmysluplné usporiadanie toku
návštevníkov, chodcov prispieva k ochrane biodiverzity a krajobrazu hôr a zabraňuje tak ich devastácii.
4/ plní ciele stratégie rozvoja oblastí:
- Podkarpatskej: smer 1.3.1.- prostredníctvom rozvoja a zlepšenia infraštruktúry pre poznávacie zájazdy; 1.3.2.vytvorením nového cezhraničného produktu pešej turistiky v oblasti strategických zásahov; 1.3.3.- prostredníctvom
kampane a mäkkých propagačných aktivít vrátane vytvorenia nového turistického označenia; 2.2.3. - posilnením
cezhraničnej spolupráce v oblasti využitia kultúrneho dedičstva.
- Malopoľskej: smer 2.2.3 - prostredníctvom rozvoja produktu aktívnej turistiky; 2.2.7 - rozvojom cezhraničnej turistiky.
IV.1.2 Proszę o wskazanie, czy projekt przyczynia się do realizacji celów poniższych strategii makroregionalnych, a
jeżeli tak, to w jakim zakresie / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politík s významom presahujúcim oprávnené
územie Programu, a ak áno, potom akým spôsobom?
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza
Bałtyckiego
Stratégia pre oblasť Baltského mora

Tak / Áno

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Cel - Wzrastający dobrobyt
Podcel: Przyczynienie się do realizacji celów
strategii Europa 2020 – m.in. w ten sposób, że
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zgodnie z celami Agendy Cyfrowej przyczynia się
do rozwoju gospodarki cyfrowej.
Podcel: Globalne zwiększenie konkurencyjności
Regionu Morza Bałtyckiego - w ten sposób, że
wpływa na wzmocnienie warunków wzrostu i
dywersyfikacji działalności gospodarczej lokalnych
firm na obszarach wiejskich.
Cel - Spójny region
Podcel: Połączenie mieszkańców regionu – poprzez
rozwijanie sieci powiązań w przestrzeni fizycznej i
wirtualnej (sieć szlaków, platforma cyfrowa),
zgodnie z zapisem SUE RMB: jednym z
oczekiwanych efektów będzie lepsze powiązanie
ludzi w regionie, albo przez tworzenie nowych sieci
i nowych platform współpracy albo poprzez
wzmocnienie już istniejących.
Połączenie regionu obejmuje również lepszy dostęp
do sieci komunikacyjnych i Internetu jako bazy dla
płynnego przepływu informacji oraz bliższej i
szybszej kooperacji i wymiany.
Cieľ - Rastúca prosperita
Podcieľ: Prispievanie k cieľom stratégie Európa
2020 - medzi inými, takým spôsobom, ktorý v
súlade s cieľmi digitálnej agendy prispieva k rozvoju
digitálneho hospodárstva.
Podcieľ: Globálne zväčšenie konkurencie
schopnosti regiónu Baltského mora - tak, aby sa
zlepšili podmienky pre zosilnenie podmienok rastu a
diverzifikácie hospodárskej činnosti miestnych
spoločností vo vidieckych oblastiach.
Cieľ - Spoločný región
Podcieľ: Spojenie ľudí v regióne - vytvorením siete
prepojení vo fyzickom a virtuálnom priestore (sieť
trás, digitálna platforma), zhodne so zápisom SUE
RMB: jedným z očakávaných účinkov bude lepšie
prepojenie ľudí v regióne, alebo vytvorenie nových
sietí a nových platforiem spolupráce, alebo
posilnenie už existujúcich platforiem.
Pripojenie regiónu zahŕňa aj lepší prístup ku
komunikačným sieťam a internetu ako aj ku báze s
hladkým tokom informácií, užšou a rýchlejšou
spoluprácou a výmenou.
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju
Dunajská stratégia

Tak / Áno
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Projekt jest zgodny z celem Budowanie dobrobytu w
regionie Dunaju, który stanowi m.in., że Strategia
dla regionu Dunaju jest wsparciem dla strategii
Europa 2020, „dając szanse na powiązanie rynków
bogatych w kapitał z rynkami oferującymi dużą
podaż pracy oraz rynków zaawansowanych
technologicznie z rynkami niewystarczająco
rozwiniętymi, szczególnie poprzez rozszerzanie
społeczeństwa wiedzy, przy zdecydowanym
podejściu do włączenia społecznego.” Projekt
tworzy warunki do rozwoju lokalnych firm i
zatrudnienia w oparciu o zaoferowanie produktu
turystycznego atrakcyjnego dla klientów z bogatych
rynków spoza obszaru wsparcia, a tym samym
przyczyni się do przepływu zasobów z tych rynków
do obszaru wsparcia.
Projekt je v súlade s cieľom „Budovanie prosperity v
oblasti Dunaja”, ktorý okrem iného uvádza, že
stratégia pre oblasť Dunaja je podporou stratégie
Európa 2020, „ktorá dáva príležitosť prepojiť trhy
bohaté na kapitál s trhmi s vysokou pracovnou silou
a s technologicky vyspelými trhmi s nedostatočne
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rozvinutými trhmi, najmä rozšírením znalostí
spoločnosti s rozhodujúcim prístupom k sociálnemu
začleneniu. ”Projekt vytvára podmienky pre rozvoj
miestnych podnikov a zamestnanosti založený na
ponuke atraktívneho turistického produktu
zákazníkom z bohatých trhov mimo oblasti podpory,
a tým prispieva k toku zdrojov z týchto trhov do
podpornej oblasti.
IV.2 Czy projekt jest komplementarny do realizowanych/ zrealizowanych w przeszłości projektów (w tym
finansowanych ze środków UE)? Czy projekt korzysta z dorobku innych zrealizowanych już w przeszłości
projektów(jeżeli tak, to w jaki sposób)? / Existuje komplementarita projektu v minulosti realizovanými projektmi
(vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ)? Ťaží projekt z výsledkov iných už zrealizovaných projektov?
Ak Áno, akým spôsobom?
Projekt jest komplementarny m.in. do projektów:
1/ zrealizowanych w ramach PL-SK 2007-13: 22 projekty infrastruktury turystycznej, 28 infrastr. dziedzictwa kulturowego,
2/ PTTK: MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ ‘ZIELONE SCHRONISKA’ W TATRACH POLSKICH oraz /…/
W PASMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN (MRPO).
3/ COTG PTTK: Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych…, MSiT, 2016; Wsparcie bezpiecznej
turystyki aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków … Woj.Małopolskie, 2016.
4/ projektu KST: TDGS 02 Budovanie a obnova značkovaných turistických chodníkov, 2005
Projekt korzysta z dorobku projektów pkt. 3-4 – wypracowane doświadczenie i know-how, sprawdzone metody i narzędzia
pracy w terenie, część sieci szlaków odnowiona wcześniej, testowane różne rozwiązania platform cyfrowych dot. sieci
szlaków w Małopolsce i na Mazowszu.
Projekt je okrem iného komplementárny pre projekty:
1/ zrealizované v rámci PL-SK 2007-13: 22 projekty turistickej infraštruktúry, 28 infraštruktúry kultúrneho dedičstva,
2/ PTTK: ZNAČKOVÝ PRODUKT HORSKEJ TURISTIKY ‘ZELENÉ STREDISKÁ‘ V POĽSKÝCH TATRÁCH a /.../ V
PÁSME BESKÍD-GORCOW-PIENIN (MRPO).
3/ COTG PTTK: Obnova a údržba siete horských turistických chodníkov ..., MSiT, 2016; Podpora bezpečnej aktívnej
turistiky v Malopoľsku prostredníctvom renovácie a modernizácie chodníkov ... Oblasť Malopoľska, 2016.
4/ projektu KST: TDGS 02 Budovanie a obnova značkovaných turistických chodníkov, 2005
Projekt čerpá z hotových projektov body 3-4 - vypracované skúsenosti a know-how, osvedčené metódy a nástroje prácy v
teréne, časť siete turistických chodníkov obnovená skôr, otestované rôzne riešenia digitálnych platforiem pre sieť trás v
Malopoľskej oblasti a v Mazoviecku.
IV.3 Polityki horyzontalne / Horizontálne princípy
Proszę o wskazanie w realizację których polityk horyzontalnych przyczynia się realizacja Państwa projektu. Wybór proszę
krótko uzasadnić wraz z podaniem źródła weryfikacji. / Prosíme uviesť, ktoré horizontálne princípy sú realizované Vaším
projektom? Výber prosíme odôvodniť a uviesť zdroj overenia.
Polityki horyzontalne / Horizontálne
princípy
Zrównoważony rozwój
Udržateľný rozvoj

Typ wsparcia / Druh
podpory
Pozytywny
Pozitívny

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem
źródła weryfikacji. / Stručné
odôvodnenie s uvedením zdroja overenia
Projekt przyczynia się do realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju, której
podstawowym założeniem jest takie
prowadzenie polityki i działań, aby
zachować zasoby i walory środowiska w
stanie zapewniającym trwałe możliwości
korzystania z nich zarówno przez obecne
jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym
zachowaniu trwałości funkcjonowania
procesów przyrodniczych oraz naturalnej
różnorodności biologicznej. Istotą
zrównoważonego rozwoju jest zatem
równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych – i takie
podejście jest zastosowane w projekcie.
Realizacja projektu niesie też bezpośrednie
korzyści:
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a/ dla środowiska – lepsze zarządzanie
ruchem turystycznych zmniejsza szkodliwy
wpływ w obszarach cennych przyrodniczo,
b/ dla społeczności lokalnych –
przyciągnięcie nowych turystów/klientów dla
usług i produktów lokalnych, co jest szansą
na zwiększenie lokalnej koniunktury,
zatrudnienia i zmniejszenie skali
wykluczenia społ.
Projekt prispieva k realizácii politiky
udržateľného rozvoja, ktorá je založená
predovšetkým na politike a činnostiach
spojených so zachovaním zdrojov a hodnôt
životného prostredia v takom stave, ktorý
zabezpečuje ich trvalé možnosti využívania
pre súčasné i budúce generácie pri
súčasnom zachovaní fungovania prírody a
prírodných procesov biodiverzity. Rovnako
sociálne, ekonomické a environmentálne
aspekty sú podstatou udržateľného rozvoja
- a tento prístup sa uplatňuje v projekte.
Realizácia projektu má tiež priamy prínos:
a/ pre životné prostredie – lepšie riadenie
turistickým ruchom znižuje škodlivé účinky v
hodnotných, prírodných oblastiach,
b/ pre miestne komunity – prilákanie nových
návštevníkov/zákazníkov pre miestne
služby a produkty, čo je príležitosť na
zvýšenie miestnej prosperity,
zamestnanosti a zníženie rozsahu
vylúčenia spoločnosti.
Równość szans i niedyskryminacja
Rovnosť príležitostí a nediskriminácia

Pozytywny
Pozitívny
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Projekt będzie realizowany zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji… „ :
a/ Umożliwia wszystkim osobom zdolnym
fizycznie do uprawiania turystyki pieszej
dostęp do efektów projektu na jednakowych
zasadach, swobodny i nieodpłatny.
b/ Użyteczność szlaków w terenie dla osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi jest w
sposób naturalny ograniczona i projekt nie
przewiduje zmiany w tym zakresie, co jest
zgodne z zasadą „usprawnień
racjonalnych” (winny być one stosowane
jedynie gdy nie nakłada to
nieproporcjonalnego i nadmiernego
obciążenia).
c/ Otwarte spotkania, wydarzenia
organizowane będą w miejscach
dostępnych architektonicznie dla osób z
niepełnosprawnościami, lub zastosowany
zostanie mechanizm racjonalnych
usprawnień.
d/ W projektowaniu e-rozwiązań uwzględnia
8 reguł uniwersalnego projektowania i
potrzeby różnych osób.
Projekt sa bude realizovať v súlade s
„Usmerneniami pre uplatňovanie zásady
rovnakých príležitostí a antidiskriminácie ...
„:
a/ Umožní všetkým fyzicky schopným
ľuďom chodiť po turistických chodníkoch s
plným prístupom k účinkom projektu a za
rovnakých podmienok. Prístup je slobodný
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a bezplatný.
b/ Zatiaľ čo užitočnosť siete turistických
chodníkov pre ľudí s poruchami mobility je
prirodzene obmedzená a projekt
nepredpokladá zmeny v tejto oblasti, mimo
to je to v súlade so zásadou "racionálnych
zlepšení", podľa ktorých by sa mali
uplatňovať len vtedy, ak to neuloží
neprimerané a nadmerné zaťaženie.
c/ Predpokladá sa, že akékoľvek otvorené
stretnutia, podujatia a udalosti budú
organizované v architektonicky prístupných
lokalitách pre ľudí so zdravotným
postihnutím, a ak to nebude možné, tak
bude použitý mechanizmus racionálnych
zlepšení.
d/ Pri navrhovaní riešení pre webové
stránky, mobilnej aplikácie, je brané do
úvahy 8 pravidiel univerzálneho dizajnu a
potreby rôznych ľudí.
Równouprawnienie płci
Rovnosť medzi mužmi a ženami

Pozytywny
Pozitívny
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Projekt będzie realizowany zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji… „i
przyczynia się do realizacji zasady w ten
sposób, że:
a/ kształtując zespół projektowy Partnerzy
zapewniają równy dostęp do zasobów
projektu niezależnie od płci pracownika i
współpracownika, podejmują świadome
starania zrównoważenia liczby
zaangażowanych kobiet i mężczyzn oraz
poziomu ich wynagradzania, tak, aby
wykazać uznanie ich równej wartości
społecznej, równych praw i równych
obowiązków,
b/ zadania i efekty projektu są tak
zaplanowane, aby w żaden sposób nie
prowadzić do różnicowania sytuacji kobiet i
mężczyzn,
c/ codzienne działania w projekcie są
planowane i realizowane w taki sposób, aby
umożliwić pełny i nieskrępowany udział
osób (zwykle kobiet) mających
pozazawodowe obowiązki opiekuńcze (np.
nie w godzinach popołudniowych).
Projekt sa bude realizovať v súlade s
„Usmerneniami pre uplatňovanie zásady
rovnakých príležitostí a antidiskriminácie ...
„ a prispeje k vykonávaniu tejto zásady
takým spôsobom, že:
a/ pri formovaní projektového tímu Partneri
zabezpečujú rovnaký prístup k zdrojom
projektu bez ohľadu na pohlavie
zamestnanca a spolupracovníka,
vynakladajú vedomé úsilie vyvážiť počet
zapojených žien a mužov a úroveň ich
odmeňovania, aby preukázali uznanie ich
rovnakej sociálnej hodnoty, rovnakých práv
a rovnakých povinností,
b/ úlohy a účinky projektu sú plánované tak,
aby žiadnym spôsobom neviedli k
diferenciácii situácie žien a mužov,
c/ každodenné aktivity v projekte sú
plánované a realizované takým spôsobom,
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aby umožnili plnú a ochotnú účasť ľudí
(zvyčajne žien), ktorí majú pozávodové
povinnosti spojené so starostlivosťou (napr.
nie popoludní).
IV.4 Wpływ projektu na środowisko / Vplyv projektu na životné prostredie
Proszę o wskazanie, jaki wpływ ma Państwa projekt na ochronę środowiska. / Prosíme uviesť, aký vplyv má Váš projekt na
ochranu životného prostredia.
Pozytywny
Pozitívny
Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem źródła weryfikacji / Stručné odôvodnenie spolu s uvedením zdroja overenia
Projekt nie wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko - ma charakter nie-inwestycyjny, nie zawiera
przedsięwzięć, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko lub obszar Natura 2000 (PL-Ustawa z dn.
3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie/…/, SK-ustawa nr 24/2006 o ocenie wpływu na
środowisko).
Projekt pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska - bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki zrównoważonej:
A/ przestrzennie: bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystyki w obszarze trans granicznym;
B/ ekologicznie: skoncentrowania ruchu pieszego na określonych obszarach uczęszczanych przez człowieka od wielu lat –
co zmniejsza ingerencję w środowisko przyrodnicze, w tym drogi komunikacyjne dzikiej zwierzyny (która przyzwyczaja i
dostosowuje się do tras migracji ludzi).
W tym kontekście brak realizacji Projektu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji
w środowisku.
Projekt nevyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie. Má neinvestičný charakter, neobsahuje žiadne predsavzatia,
ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie, alebo na oblasť Natura 2000 (základ: PL- zákon z 3.10.2008 o
poskytovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane / ... /, SK-zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie).
Projekt pozitívne prispeje k ochrane životného prostredia - prispeje priamo k rozvoju udržateľnej turistiky:
A/ priestorovo: rovnomernejšie rozdelenie turistického ruchu v cezhraničnej oblasti;
B/ ekologicky: zameranie návštevnosti chodcov na špecifické oblasti, ktoré ľudia často navštevujú už mnoho rokov - čo
znižuje narušenie v prírodnom prostredí vrátane komunikačných trás divokých zvierat (na ktoré sa privykne a prispôsobujú
sa migráciám ľudí).
V tomto kontexte, ak nebude realizovaný projekt, prispeje to ku konsolidácii a výskytu negatívnych trendov v životnom
prostredí.
Proszę krótko opisać zgodność projektu z istniejącymi strategiami unijnymi, programami krajowymi w zakresie ochrony
środowiska / Prosíme stručne opíšte súlad projektu s existujúcimi stratégiami EÚ, národnými programami v oblasti ochrany
životného prostredia
- Europa 2020 Projekt przewodni „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” - wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnej
i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki,
- VII Ogólny unijny program działań w zakresie Środowiska – wsparcie strategii ochrony bioróżnorodności,
PL:
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej - rozwinięcie współpracy
międzynarodowej w skali regionalnej na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów,
SK:
- Koncepcja Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego – rozwój obszarów wiejskich i związku pomiędzy miastem i wsią,
rozwój rekreacji i turystyki,
- Strategia, zasady i priorytety państwowej polityki ekologicznej państwa - ochrona różnorodności biologicznej, ochrona i
racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Európa 2020 Hlavný projekt „Európa efektívne využívajúca zdroje” - podpora v smere nízkoemisnej a efektívnej zmeny
využívanie hospodárskych zdrojov,
- VII Všeobecný únijný program činností v oblasti životného prostredia - podpora stratégie ochrany biodiverzity,
PL:
- Koncepcia územného rozvoja krajiny - vytváranie podmienok pre rozširovanie rozvojových faktorov, multifunkčný rozvoj
vidieckych oblastí,
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- Národná stratégia ochrany a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity - rozvoj medzinárodnej spolupráce na regionálnej
báze vo veci ochrany a trvalo udržateľného využívania zdrojov,
SK:
- Koncepcia územného rozvoja - rozvoj vidieckych oblastí a vzťah medzi mestom a vidiekom, rozvoj rekreácie a turistiky,
- Stratégia, zásady a priority národnej ekologickej politiky štátu - ochrana biologickej diverzity, ochrana a racionálne
využívanie prírodných zdrojov.
Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu na środowisko. / Stručne opíšte mieru vplyvu projektu na životné
prostredie.
Projekt będzie oddziaływał na:
a/ przyrodę i różnorodność biologiczną w ten sposób, że: dzięki efektom projektu z jednej strony zwiększy się ruch turystów
pieszych na trasach w rejonie przygranicznym, z drugiej strony rozłoży się on na większy obszar i dzięki dobrej organizacji
strumieni zostanie skanalizowany w sposób sprzyjający ochronie cennych przyrodniczo obszarów (wszyscy partnerzy),
b/ odpady i powierzchnię ziemi w ten sposób, że większa liczba turystów generować może większe ilości odpadów, czemu
wnioskujący partnerzy będą przeciwdziałać aktywnie promując zrównoważone podejście do turystyki i właściwe wzorce
zachowań (wszyscy),
c/ zdrowie ludzi, dzięki angażowaniu większej liczby i nowych osób w wędrówki piesze w czystym ekologicznie terenie, co
pozytywnie wpływa na zachowanie zdrowia, wzmocnienie organizmu i profilaktykę wielu chorób (układ krążenia,
oddechowy, kostno-stawowy, odpornościowy) (wszyscy).
Projekt bude mať vplyv na:
a/ prírodu a biodiverzitu takým spôsobom, že: vďaka účinku projektu sa na jednej strane zvýši pohyb peších turistov na
trasách v pohraničnej oblasti, na druhej strane sa rozloží na väčšiu plochu a prostredníctvom dobrej organizácie prameňov
bude vytvorená kanalizácia spôsobom pomáhajúcim ochrane cenných prírodných oblastí (všetci partneri),
b/ odpady a zemským povrchom takým spôsobom, že viac turistov môže vytvárať viac odpadu, čomu budú navrhujúci
partneri aktívne brániť podporovaním trvalo udržateľného prístupu k turistike a vhodným spôsobom správania (všetci),
c/ ľudské zdravie tým, že sa zapája čoraz viac ľudí do turistiky v čistých, ekologicky priaznivých oblastiach, čo má pozitívny
vplyv na zdravie, posilnenie organizmu a prevenciu mnohých chorôb (kardiovaskulárne, respiračné, kosti, kĺby, imunita)
(všetci).
Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu z podziałem na poszczególnych partnerów na obszary chronione, w
szczególności objęte systemem Natura 2000, obszary parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwaty biosfery
UNESCO. / V členení na jednotlivých partnerov prosíme stručne opísať mieru vplyvu projektu na chránené územia, najmä
tie, ktoré patria do systému Natura 2000, oblasti národných parkov, prírodných rezervácií a biosférických rezervácií
UNESCO.
Działania projektu w minimalny sposób oddziałują na obszary chronione ze względu na wybitnie ekstensywną i
proekologiczną formę turystyki pieszej jaką promują – zakres tego oddziaływania opisany w punkcie powyżej. Jedyne
potencjalne oddziaływanie może nastąpić przy realizacji via ferrata w Tatrach, w związku z czym KST jako partner
odpowiedzialny podjął wymagane prawem kroki, aby uzgodnić sposób realizacji z władzami parku narodowego TANAP,
uzyskując jego akceptację dla zadania (w załączeniu skan pisma TANAP). Ustalono, że ostateczny sposób realizacji via
ferrata będzie decydowany bezpośrednio na miejscu w sposób, który zapobiegnie ewentualnym szkodom.
Vplyv projektu na chránených územiach je minimalizovaný z dôvodu extrémne rozsiahlej a proekologickej formy turistiky,
ktorú propagujú - rozsah tohto vplyvu je opísaný v predchádzajúcom bode. Jediný možný vplyv môže nastúpiť pri realizácii
via ferrata, takže KST ako zodpovedný partner prijal potrebné právne kroky, aby sa dohodol s vedením národného parku
TANAP na realizácii projektu, kde získal jeho schválenie pre túto úlohu (príloha ku skenu dokumentu z TANAP). Bolo
dohodnuté, že konečný spôsob realizácie via ferrata bude rozhodnutý priamo na mieste spôsobom, ktorý zabráni možným
škodám.
V. Oświadczenia / Vyhlásenia
Podpisując wniosek Partner Wiodący w imieniu swoim oraz pozostałych partnerów projektu potwierdza, że: / Podpisom
žiadosti Vedúci partner v mene ostatných projektových partnerov potvrdzuje, že:
OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO / VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA
V.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania projektu ze środków UE / Vyhlásenie o zabránení dvojitého
financovania projektu z prostriedkov EÚ
Oświadczam, iż podczas realizacji projekt jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego
programu pomocy UE. / Vyhlasujem, že počas realizácie projektu sa projekt ako celok ani žiadna jeho časť nebude
financovať z prostriedkov iného programu podpory EÚ.
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V.2 Oświadczenie o kwalifikowalności partnerów / Vyhlásenie o oprávnenosti partnerov
Oświadczam, iż wszyscy partnerzy projektu spełniają zasady kwalifkowalności określone w Programie. / Vyhlasujem, že
všetci partneri projektu spĺňajú požiadavky oprávnenosti definované v Programe.
V.3 Oświadczenie o utrzymaniu celów projektu / Vyhlásenie o nemeniteľnosti cieľov projektu
Oświadczam, iż cele projektu określone we wniosku zostaną utrzymane w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji
projektu. Gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas
stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. / Vyhlasujem, že ciele projektu definované v žiadosti budú zachované
v období 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie projektu. Ak predpisy upravujúce poskytovanie štátnej pomoci pre tento
prípad stanovujú prísnejšie požiadavky, tak vtedy musí byť stanovené obdobie v súlade s týmito požiadavkami.
V.4 Oświadczenie o realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są określone
w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlásenie o realizácii projektu v súlade so záväznými zásadami a postupmi v
Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch
Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są
określone w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlasujem, že projekt sa bude realizovať v súlade so záväznými
zásadami a postupmi v Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch.
V.5 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej. / Projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami
štátnej pomoci.
Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej./ Vyhlasujem, že projekt bude
realizovaný v súlade s pravidlami štátnej pomoci
V.6 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. / Projekt bude realizovaný v súlade s
pravidlami verejného obstarávania.
Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych./ Vyhlasujem, že
projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
V.7 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji podanych we wniosku / Vyhlásenie o pravdivosti informácií uvedených v
žiadosti
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z
prawdą. / Vyhlasujem, že informácie obsiahnuté v tejto žiadosti a v dokumentoch pripojených ako prilohy sú pravdivé.
V.8 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych / Vyhlásenie o súhlase so
spracovaním a zverejňovaním osobných údajov
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i
załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu. / Súhlasím so spracovaním a zverejňovaním svojich osobných
údajov obsiahnutých v podanej žiadosti a prílohách na účely spojené s realizáciou projektu.
V.9 Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów
operacyjnych/Vyhlásenie o súhlase so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných
programov
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji
programów operacyjnych pod warunkiem dochowania przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartym./
Súhlasím so sprístupňovaním údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku subjektom vykonávajúcim
hodnotenie operačných programov pod podmienkou, ak tieto subjekty zachovajú ochranu informácií ako aj tajomstiev v
nich uvedených
V.10 Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Trestná
zodpovednosť v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Som si
vedomý trestnej zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení
Administratorem danych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Celem przetwarzania danych jest
realizacja Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
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Správcom údajov je Ministerstvo rozvoja so sídlom vo Varšave, ul. Wspólna 2/4. Účelom spracovania údajov je realizácia
Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Máte právo na prístup k údajom a na ich úpravy. Poskytnutie údajov je
dobrovoľné, avšak pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nevyhnutné.

Podpis
Partner Wiodący – podpis i pieczęć / Vedúci partner – podpis a pečiatka
Miejscowość / Miesto

Data / Dátum

Imię Nazwisko / Meno Priezvisko
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VI Budżet projektu / Rozpočet projektu
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu / Výdavky oprávnené v rámci projektu
Kategoria wydatku / Kategória
výdavku

PW / VP

P3

P2

P1

Wartość
% całkowitych
ogółem /
wydatków
Celková hodnota kwalifikowanych w
projekcie /
% celkových
oprávnených
výdavkov

Koszty personelu / Personálne
výdavky

11 040,00 €

11 983,20 €

5 460,00 €

29 230,00 €

57 713,20 €

13,45%

Wydatki biurowe i
administracyjne / Kancelárske
a administratívne výdavky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

Koszty podróży i
zakwaterowania / Výdavky na
služobné cesty a ubytovanie

1 200,00 €

1 800,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

5 400,00 €

1,26%

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

93 883,00 €

72 855,00 €

54 215,00 €

33 265,00 €

254 218,00 €

59,23%

11 850,00 €

11 850,00 €

2,76%

100 000,00 €

100 000,00 €

23,30%

100,00%

Wydatki na wyposażenie /
Výdavky na vybavenie
Infrastruktura i roboty
budowlane / Infraštruktúra a
stavebné práce
Całkowite wydatki
kwalifikowane / Celkové
oprávnené výdavky
% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

106 123,00 €

86 638,20 €

60 875,00 €

175 545,00 €

429 181,20 €

24,73%

20,19%

14,18%

40,90%

100,00%

Finansowanie / Financovanie
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Kategoria wydatku / Kategória
výdavku

PW / VP

I EFRR / EFRR

P3

P2

P1

Wartość
% całkowitych
ogółem /
wydatków
Celková hodnota kwalifikowanych w
projekcie /
% celkových
oprávnených
výdavkov

90 204,55 €

73 642,47 €

51 743,75 €

149 213,25 €

364 804,02 €

85,00%

6 183,75 €

0,00 €

0,00 €

13 910,25 €

20 094,00 €

4,68%

II Krajowe środki publiczne, w
tym: / Domáce verejné
prostriedky, z toho:

0,00 €

0,00 €

9 131,25 €

17 554,50 €

26 685,75 €

6,22%

- Budżet państwa / Štátny
rozpočet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17 554,50 €

17 554,50 €

4,09%

- Budżet jednostek samorządu
terytorialnego / Rozpočet
jednotky územnej samosprávy

0,00 €

0,00 €

9 131,25 €

0,00 €

9 131,25 €

2,13%

- Inne krajowe środki
publiczne / iné štátne verejné
prostriedky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

15 918,45 €

12 995,73 €

0,00 €

8 777,25 €

37 691,43 €

8,78%

106 123,00 €

86 638,20 €

60 875,00 €

175 545,00 €

429 181,20 €

100,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

106 123,00 €

86 638,20 €

60 875,00 €

175 545,00 €

429 181,20 €

W tym 20% / Vrátane 20%

III Prywatne / Súkromné
IV Wydatki kwalifikowane /
Oprávnené výdavky
V Dochody / Príjmy
VI Ostateczne wydatki
kwalifikowane / Konečné
oprávnené výdavky

0,00%
100,00%

Inne / Iné
Kategoria wydatku / Kategória
výdavku

Wydatki niekwalifikowalne /
Neoprávnené výdavky
Całkowita wartość projektu /
Celková hodnota projektu

PW / VP

P3

P2

P1

Wartość
% całkowitych
ogółem /
wydatków
Celková hodnota kwalifikowanych w
projekcie /
% celkových
oprávnených
výdavkov

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

106 123,00 €

86 638,20 €

60 875,00 €

175 545,00 €

429 181,20 €
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0,00%
100,00%

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Koszty personelu / Personálne výdavky
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne
výdavky
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky
na externých expertov a výdavky na externé služby
Całkowite wydatki
kwalifikowane / Celkové
oprávnené výdavky

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

11 040,00 €

10,40%

0,00 €

0,00%

1 200,00 €

1,13%

93 883,00 €

88,47%

106 123,00 €

100 %

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

I EFRR / EFRR

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

90 204,55 €

85,00%

6 183,75 €

5,83%

II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z
toho:

0,00 €

0,00%

- Budżet państwa / Štátny rozpočet

0,00 €

0,00%

- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky
územnej samosprávy

0,00 €

0,00%

- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky

0,00 €

0,00%

15 918,45 €

15,00%

106 123,00 €

100,00%

W tym 20% / Vrátane 20%

III Prywatne / Súkromné
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky
V Dochody / Príjmy
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávnené výdavky

0,00 €
106 123,00 €

0,00%
100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu
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Wartość ogółem / Celková hodnota

0,00 €
106 123,00 €

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov
0,00%
100,00%
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(P 1) Klub Slovenských Turistov
Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Koszty personelu / Personálne výdavky

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

29 230,00 €

16,65%

0,00 €

0,00%

1 200,00 €

0,68%

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

33 265,00 €

18,95%

Wydatki na wyposażenie / Výdavky na vybavenie

11 850,00 €

6,75%

Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce

100 000,00 €

56,97%

Całkowite wydatki
kwalifikowane / Celkové
oprávnené výdavky

175 545,00 €

100 %

Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne
výdavky
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

I EFRR / EFRR

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

149 213,25 €

85,00%

W tym 20% / Vrátane 20%

13 910,25 €

7,92%

II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z
toho:

17 554,50 €

10,00%

- Budżet państwa / Štátny rozpočet

17 554,50 €

10,00%

- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky
územnej samosprávy

0,00 €

0,00%

- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky

0,00 €

0,00%

8 777,25 €

5,00%

III Prywatne / Súkromné
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky
V Dochody / Príjmy
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávnené výdavky

175 545,00 €
0,00 €
175 545,00 €

100,00%
0,00%
100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wartość ogółem / Celková hodnota

0,00 €
175 545,00 €

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov
0,00%
100,00%
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(P 2) Województwo Podkarpackie
Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Koszty personelu / Personálne výdavky

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

5 460,00 €

8,97%

0,00 €

0,00%

1 200,00 €

1,97%

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

54 215,00 €

89,06%

Całkowite wydatki
kwalifikowane / Celkové
oprávnené výdavky

60 875,00 €

100 %

Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne
výdavky
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

I EFRR / EFRR

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

51 743,75 €

85,00%

0,00 €

0,00%

9 131,25 €

15,00%

0,00 €

0,00%

9 131,25 €

15,00%

- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky

0,00 €

0,00%

III Prywatne / Súkromné

0,00 €

0,00%

W tym 20% / Vrátane 20%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z
toho:
- Budżet państwa / Štátny rozpočet
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky
územnej samosprávy

IV Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky
V Dochody / Príjmy
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávnené výdavky

60 875,00 €
0,00 €
60 875,00 €

100,00%
0,00%
100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wartość ogółem / Celková hodnota

0,00 €
60 875,00 €

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov
0,00%
100,00%
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(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Koszty personelu / Personálne výdavky

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

11 983,20 €

13,83%

0,00 €

0,00%

1 800,00 €

2,08%

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

72 855,00 €

84,09%

Całkowite wydatki
kwalifikowane / Celkové
oprávnené výdavky

86 638,20 €

100 %

Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne
výdavky
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a
ubytovanie

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

I EFRR / EFRR

Wartość ogółem / Celková hodnota

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov

73 642,47 €

85,00%

W tym 20% / Vrátane 20%

0,00 €

0,00%

II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z
toho:

0,00 €

0,00%

- Budżet państwa / Štátny rozpočet

0,00 €

0,00%

- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky
územnej samosprávy

0,00 €

0,00%

- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky

0,00 €

0,00%

III Prywatne / Súkromné

12 995,73 €

15,00%

IV Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky

86 638,20 €

100,00%

V Dochody / Príjmy
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávnené výdavky

0,00 €
86 638,20 €

0,00%
100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku

Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Wartość ogółem / Celková hodnota

0,00 €
86 638,20 €

% całkowitych wydatków
kwalifikowanych w projekcie /
% celkových oprávnených
výdavkov
0,00%
100,00%
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VII Harmonogram / Harmonogram
Przygotowanie projektu
Príprava projektu
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

4 325,00 €

P1

865,00 €

P2

865,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P3

865,00 €

Suma

6 920,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

P2

0,00 €

P3

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

18 108,00 €

Suma

18 108,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ
(Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

2 400,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P1

130 130,00 €

Suma

132 530,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P1

0,00 €

P2

22 300,00 €

Suma

22 300,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

P2

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA
(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

58 300,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P1

15 850,00 €

Suma

74 150,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ
(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

8 000,00 €

P1

11 000,00 €

P2

24 050,00 €

P3

69 054,00 €

Suma

112 104,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

P2

0,00 €

P3

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Promocja projektu
Propagácia projektu
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

2 250,00 €

P1

7 000,00 €

P2

7 000,00 €

P3

0,00 €

Suma

16 250,00 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

P2

0,00 €

P3

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM
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Zarządzanie projektem
Riadenie projektu
Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
kwalifikowanych /
Hodnota
oprávnených
výdavkov

PW / VP

12 740,00 €

P1

10 700,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P2

6 660,00 €

P3

16 719,20 €

Suma

46 819,20 €

Nazwa
partnera /
Názov
partnera

Wartość wydatków
w całości
niekwalifikowanych /
Hodnota výdavkov
celkovo
neoprávnených

PW / VP

0,00 €

P1

0,00 €

P2

0,00 €

P3

0,00 €

Suma

0,00 €

2017
2018
2019
2020
Kwartał / Kwartał / Kwartał / Kwartał /
Kvartál Kvartál Kvartál Kvartál
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Projekt suma kwalifikowane / Projekt súčet oprávnené
Projekt suma niekwalifikowane / Projekt súčet neoprávnené

429 181,20 €
0,00 €

VII Załączniki / Prílohy
Lp. /
Por. č.
1
2
3
4

Typ / Typ
Oświadczenie nr 1 /
Vyhlásenie č.1
Oświadczenie nr 1 /
Vyhlásenie č.1
Oświadczenie nr 1 /
Vyhlásenie č.1
Oświadczenie nr 1 /
Vyhlásenie č.1

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

PW / VP

oswiadczenie1_pttkcotg_interreg.pdf

P1

KST_vyhlasenie.pdf

P2

WP - oswiadczenie 1.pdf

P3

PROT_Oświadczenie VAT.pdf

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Opis / Opis
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Lp. /
Por. č.
5

6

7

8

9

10

11

Typ / Typ
Założenia funkcjonalnotechniczne inwestycji IT /
Funkčno-technické
predpoklady pre IT
investíciu
Założenia funkcjonalnotechniczne inwestycji IT /
Funkčno-technické
predpoklady pre IT
investíciu
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

PW / VP

Założenia e-narzędzia.pdf

PW / VP

Predpodklady e-nástroja.pdf

PW / VP

Statut_PTTK.pdf

PW / VP

regulamin pttkcotg.pdf

PW / VP

pelnomocnictwo_dyr_COTG_Interreg.pdf

PW / VP

KRS_PTTK_20171104.pdf

P1

Stanovy_KST_2017_platn.pdf

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Opis / Opis
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Lp. /
Por. č.
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Typ / Typ
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Dokumenty
potwierdzające
powołanie instytucji /
Dokumenty potvrdzujúce
založenie inštitúcie
Metodologia kosztów
personelu / Metodika
personálnych výdavkov
Metodologia kosztów
personelu / Metodika
personálnych výdavkov
Metodologia kosztów
personelu / Metodika
personálnych výdavkov
Metodologia kosztów
personelu / Metodika
personálnych výdavkov
Metodologia kosztów
personelu / Metodika
personálnych výdavkov
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

P3

statut-prot.pdf

P3

KRS_PROT_20171104.pdf

PW / VP

metodologia personel_pttkcotg_interreg.pdf

P1

metodika kalkulácie, str 1.pdf

P1

interreg_metodika kalulácie, str 2.pdf

P2

WP metodologia.pdf

P3

PROT_Metodologia wyliczenia kosztów personelu.pdf

PW / VP

2017 11 08 analiza fin-ek COTG.pdf

PW / VP

COTG PL-SK 08_11_2017 w.xlsm

P1

Kopia KST PL-SK 09_11_2017 zm-1.xlsm

P1

2017 11 09 KST_SK zm.pdf

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

Opis / Opis
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Lp. /
Por. č.
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Typ / Typ
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza
Analiza ekonomicznofinansowa / Ekonomická
a finančná analýza
Mapa, szkic lokalizujący
cały projekt / Mapa, náčrt
lokalizujúci projekt
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

Opis / Opis

P2

2017 11 08 analiza wykonalności UMWP.pdf

P3

2017 11 09 analiza wykonalności PROT.pdf

PW / VP

mapa_gory bez granic_interreg.pdf

PW / VP

Opinia Gmina Lutowiska.jpg

Pismo Urzędu Gminy Lutowiska z dn.15.01.2018

PW / VP

Natura 2000_RDOS Rz-1.pdf

Deklaracja RDOŚ w Rzeszowie z dn.17.01.2018

PW / VP

Opinia Gmina Krempna.pdf

Pismo Urzędu Gminy w Krępnej z dn.17.01.2018

PW / VP

Opinia Gmina Komancza.pdf

Pismo Wójta Gminy Komańcza z dn.16.01.2018

PW / VP

Opinia Gmina Dukla.pdf

Pismo Urzędu Miejskiego w Dukli z dn.17.01.2018

PW / VP

Opinia Gmina Jaśliska.pdf

Pismo Wojta Gminy Jasliska z dn. 17.01.2018

PW / VP

Opinia Gmina Cisna.pdf

Pismo Wójta Gminy Cisna z dn.16.01.2018

Korekta / Oprava - Suma kontrolna: 3feZI-JRTyS-TNgq8-wU66H-RPAuM

148 / 150

Lp. /
Por. č.
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Typ / Typ
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
środowiskowa /
Environmentálna
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

Opis / Opis

P1

OU Prešov_ferrata_rozhodnutie_9 1 2018.pdf

P1

interreg_vyžiadanie stanoviska (EIA, Natura 2000).pdf

PW / VP

uchwala_pttkcotg_interreg.pdf

PW / VP

Pismo COTG PTTK do RDLP.pdf

Pismo COTG do Regionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych z
dn. 11.01.2018

PW / VP

Zgoda na renowację szlaków Gmina Komancza.pdf

Pismo Nadleśnictwa Komańcza z dn. 18.01.2018

PW / VP

Pismo RDLP.pdf

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z
dn.17.01.2018

PW / VP

Zgoda na renowacje szlaków Nadleśnictwo Rymanów.pdf

Pismo Nadleśnictwa Rymanów z dn. 17.01.2018

PW / VP

Zgoda na renowacje szlaków Nadleśnictwo Dukla.pdf

Pismo Nadleśnictwa Dukla z dn. 17.01.2018

PW / VP

Zgoda na renowacje szlaków Nadlesnictwo Cisna.pdf

Pismo Nadleśnictwa Cisna z dn. 17.01.2018

PW / VP

Zgoda na ulokowanie tablic Komańcza.pdf

Pismo Wójta Gminy Komańza z dn. 11.01.2018

PW / VP

Zgoda na ulokowanie tablic Jasliska.pdf

Pismo Wójta Gminy Jaśliska z dn. 11.01.2018
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Lp. /
Por. č.
44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

Typ / Typ
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Dokumentacja
techniczna / Technická
dokumentácia
Oświadczenie nr 3 /
Vyhlásenie č.3
Oświadczenie nr 3 /
Vyhlásenie č.3

Partner /
Partner

Nazwa / Názov

Opis / Opis

PW / VP

Zgoda na ulokowanie tablic Dukla.pdf

Pismo Burmistrza Gminy Dukla z dn. 11.01.2018

PW / VP

Zgoda na ulokowanie tablic_PTTK.pdf

Pismo Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. z
dn. 12.01.2018

PW / VP

GOPR-opinia.pdf

P1

HZS_súhlas_ferrata_3 10 2017.pdf

P1

STATNE LESY_stanovisko ferrata.pdf

P1

Uznesenie o účasti v projekte, schválenie vlastných prostriedkov
KST.pdf

P1

Správa TANAP-u_stanovisko ferrata_4.10.2017.PDF

P2

Uchwała Sejmiku WP_UMWP.pdf

PW / VP

oswiadczenie3_pttkcotg_interreg.pdf

P1

projekt_príloha3_prehlásenie o korektnosti poskytnutých
údajov.jpeg
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