
 PREDMET PODPORY NFP

Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane

304021P405

NFP304020P405

304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Európsky fond regionálneho rozvoja

2 Kvalitné životné prostredie

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

Oblasť intervencie:
034 Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne 

alebo miestne cesty)

Hospodárska činnosť: 18 Verejná správa

NIE

Štátna pomoc

Štátna pomoc:

Špecifický cieľ:

1. Všeobecné informácie o projekte

     Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Kategorizácia za Špecifické ciele

Názov projektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

Operačný program:

Spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Špecifický cieľ:
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 Česká republika Moravskoslezský kraj Bruntál Bruntál

2 Slovenská republika Žilinský kraj Čadca Nová Bystrica, Oščadnica

3 Slovenská republika Žilinský kraj Dolný Kubín Malatiná, Vyšný Kubín

4 Slovenská republika Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Bukovina, Pribylina

5 Slovenská republika Žilinský kraj Martin Blatnica, Sklabiňa, Folkušová

6 Slovenská republika Žilinský kraj Ružomberok Liptovská Teplá

7 Slovenská republika Žilinský kraj Tvrdošín Habovka, Zuberec

8 Slovenská republika Žilinský kraj Žilina Svederník, Žilina

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

- - - - -
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4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom investičných aktivít (stavebné úpravy a revitalizácia objektov NKP) a 

neinvestičnej aktivity (sochárske sympózium na území HCP + spoločný produkt /nové expozície zamerané na kultúry a 

umenia cezhraničného územia) zatraktívniť a spropagovať kultúrne dedičstvo cezhraničného územia. VP projektom 

prispeje aj k obnove a modernizácii úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré vedú k NKP v rámci kraja (celkom 17,996 km ciest 

II. a III. triedy v 5 historických regiónov). Pre cieľové skupiny sa vytvorí atraktívne a vhodné prostredie pre trávenie 

voľného času. Akákoľvek investícia v oblasti CR, ktorý zvyšuje atraktivitu cezhraničných území, má za následok zvýšenie 

ich návštevnosti. Projektom dôjde aj k upevneniu obojstrannej spolupráce partnerov projektu (realizácia, kooperácia, 

participácia); projektom bude dodržaná aj povinná publicita a propagácia.
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5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 22

05/2019

02/2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 05/2019 02/2021

2. 05/2019 02/2021

3. 07/2019 12/2020

4. 05/2019 10/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 07/2019 12/2020

2. 07/2019 12/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 03/2020 06/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 05/2019 12/2020

2. 11/2020 12/2020

B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym 

pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. 

V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

Názov aktivity

B01 - Budovanie infraštruktúry prvkov bezbariéroveho 

prístupu pre osoby s zníženou schopnosťou pohybu vátane 

zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov

B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a 

vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite ( stojany pre bicykle, 

informačné tabule, odpočívadla, prístrešky, atď.)

D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na 

zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality 

povrchu vozovky)

Názov aktivity

F05 - Organizácia aktivít prpagujúcich spoločné územie ako 

turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom

Typ aktivity:
F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a 

prírodného dedičstva.

Názov aktivity

D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi 

pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia 

vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a 

vybudovanie nových cestných prvkov).

Typ aktivity:

Typ aktivity:

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Názov aktivity

Riadenie projektu

Typ aktivity:
A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok 

cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Zabezpečenie povinnej publicity

A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky 

atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičtva ( 

stavebné práce)

Hlavný prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných 

expozícii cezhraničného charakteru

F03 - Realizácia publicity a propagácie pomocou webových 

sránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov 

propagácie a publicity



Príloha č. 2 Predmet podpory

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 05/2019 02/2021

2. 05/2019 02/2021

3. 07/2019 12/2020

4. 07/2019 12/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 07/2019 12/2020

2. 07/2019 12/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 05/2019 12/2020

2. 11/2020 12/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

- - -

Názov aktivity

Hlavný cezhraničný partner: Moravskoslezský kraj

-

Hlavný prijímateľ: -

B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a 

vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite ( stojany pre bicykle, 

informačné tabule, odpočívadla, prístrešky, atď.)

Názov aktivity

B01 - Budovanie infraštruktúry prvkov bezbariéroveho 

prístupu pre osoby s zníženou schopnosťou pohybu vátane 

zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov

Zabezpečenie povinnej publicity

A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky 

atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičtva ( 

stavebné práce)

Názov aktivity

Typ aktivity:

Typ aktivity:

F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a 

prírodného dedičstva.

Názov aktivity

F03 - Realizácia publicity a propagácie pomocou webových 

sránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov 

propagácie a publicity

F05 - Organizácia aktivít prpagujúcich spoločné územie ako 

turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom

Typ aktivity:
A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok 

cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Riadenie projektu

A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných 

expozícii cezhraničného charakteru

Typ aktivity:

B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym 

pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. 

V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0016 km 17,996

P0686 počet 1

P0681 počet 1

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0686 počet 2

P0681 počet 1

Žilinský samosprávny kraj

Aktivita

Celková dĺžka zreknštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)

D01 - Rekonštrukcia 

cestných úsekov II. a III. 

triedy na zvýšenie 

dostupnosti lokalít s 

prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia 

telesa vozovky, zlepšenie 

kvality povrchu vozovky)

Zhodnotené objekty prírodného a kultúrneho 

dedičstva

A01 - 

Rekonštrukcia/revitalizácia

/vybudovanie turisticky 

atraktívnych objektov 

kultúrneho/prírodného 

dedičtva ( stavebné práce)

Hlavný prijímateľ:

F03 - Realizácia publicity a 

propagácie pomocou 

webových sránok, 

sociálnych sietí a ďalších 

inovatívnych spôsobov 

propagácie a publicity

Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce 

kultúrne a prírodné dedičstvo

Hlavný cezhraničný partner: Moravskoslezský kraj

Aktivita

A01 - 

Rekonštrukcia/revitalizácia

/vybudovanie turisticky 

atraktívnych objektov 

kultúrneho/prírodného 

dedičtva ( stavebné práce)

Zhodnotené objekty prírodného a kultúrneho 

dedičstva

Vytvorené uceleného produkty zhodnocujúce 

kultúrne a prírodné dedičstvo

F03 - Realizácia publicity a 

propagácie pomocou 

webových sránok, 

sociálnych sietí a ďalších 

inovatívnych spôsobov 

propagácie a publicity
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Celková 

cieľová 

hodnota

Relevancia k 

HP*

Typ závislosti 

ukazovateľa

P0016 km 17,996 UR Súčet

P0681 počet 2 N/A Súčet

P0686 počet 3 UR Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce 

kultúrne a prírodné dedičstvo

Zhodnotené objekty prírodného a kultúrneho 

dedičstva

Celková dĺžka zreknštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)



Príloha č. 2 Predmet podpory

7. Rozpočet projektu

HP (VP) HCP

0,00 0,00 0,00

0,00 5 008,05 5 008,05

0,00 0,00 0,00

42 489,52 23 451,17 65 940,69

0,00 196,84 196,84

3 185 662,75 440 060,98 3 625 723,73

0,00 0,00 0,00

3 228 152,27 468 717,04 3 696 869,31

NIE NIE

0,00

NIE NIE 0,00%

NIE NIE NIE

HP (VP) Žilinský samosprávny kraj

HCP Moravskoslezský kraj

Predpokladá partner v projekte 

prijímy?

Spolu
Partner

Rozpočtová kapitola

1. Príprava projektu

2. Personálne výdavky

SPOLU

3. Cestovné výdavky a výdavky na 

ubytovanie

4. Výdavky na expertízu a iné externé 

služby

5. Výdavky na vybavenie

6. Investície

7. Kancelárske, administratívne a iné 

nepriame výdavky

Schéma de minimis

Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)

Podiel pomoci de minimis na COV 

(zdroj EÚ)
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8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj

P
ar

tn
e

r

Suma v EUR %
Spolu za zdroj

v EUR

podiel zdroja 

na rozpočte 

projektu v %

VP 3 228 152,27 -

HCP 468 717,04 -

VP 2 743 929,42 85,00%

HCP 398 409,48 85,00%

VP 322 815,22 10,00%

HCP 0,00

VP 0,00

HCP 23 435,85 5,00%

VP 161 407,63 5,00%

HCP 46 871,71 10,00%

VP 0,00

HCP 0,00

3 696 869,31 100,00%

Celková výška oprávnených výdavkov:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:

23 435,85

208 279,34

0,00

Celkový rozpočet projektu

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:

Vlastné zdroje verejné:

Celkové oprávnený náklady

0,00%

3 696 869,31 €

3 142 338,90 €

322 815,22 €

23 435,85 €

208 279,34 €

-

85,00%

8,73%

0,63%

5,64%

Vlastné zdroje súkromné:

3 696 869,31

3 142 338,90

322 815,22


