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Dodatok č. í k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre

individuálny m i kroprojekt

Zmluva o poskýnutí finančného príspevku č. tNT/EB/zAl3ru/A/0186 na realizáciu mikroprojektu
,,,,Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manaŽovaní vybraných podnikov
cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce", " podl'a rozhodnutia Výboru pre
mikroprojekty č.3712020 zo dňa 13.01.2020 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-
A Pol'sko-Slovensko 201 4-2020

uzavretá medzi:

ŽiIinským samosprávnym krajomí
so sídlom:
Komenského 48, 0'l1 09 Žilina
Slovenská republika,
DlČ'. 2021ô26695, lČo: sĺ goa+zl 

;z
d'atej Ien ,,ŽsK"

zastúpeným:
lng' Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja

a

Stredná odborná škola obchodu a sIuŽieb Maŕin
so sídlom:
Stavbárska 11, 036 B0 Martin
Slovenská republika,
DlČ: 2020603035, lČo: oo1585513
d'alej len,,mikľoprijímatel'''

zastúpeným:
Mgr. Dankou Černáková, riaditel'kou Strednej odbornej Školy obchodu a sluŽieb v Martine

spolu pomenované ako,'zmluvné strany'',

na základe $ í7 Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č.
!NT/EB/zAl3ru/A/0í86 uzatvorenej dňa 12.05.2020, d'alej len,,zmluva", sa zmluvné strany dohodli
na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, d'alej len ,,dodatok" v tomto znení.'

s1
$6ods. I a2zmluvy budezniet':

,,s 6,,

oBDoBlE REALlzÁclE MlKRoPRoJEKTU

].. obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1 Nehodĺace sa odstrániť
2 Príslušne čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, t<Rs (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekviva|entný).
3 Čísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, rns (ak je subjekt zapísaný v registri a|ebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný).
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1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01.01 .2020;

2) Dátum ukončenĺa vecnej realizácie v mikroprojekte: 3'ĺ .12.2020;

2. Realizácia mikroprojektu musĺ prebiehat' v súlade s harmonogramom aktivít uvedeným
v aktuálnej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku'"

s2
$ í0 ods. 3 bod 1 zmluvy bude zniet':

1) čĺastková správa o postupe realizácie _ podáva sa v lehote do 05.07'2020

s3

ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

s4
Dodatok bol vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu

s5
Dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán.a

s6
PRĺLoHY K DoDATKU

Neoddelitel'nou súčast'ou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy
1. Aktuálna Žiadost'o poskýnutie finančného príspevku.

V mene ŽsK V mene mikroprijímatel'a:

€ŕ: htĺ ňi'

lng. Erika Jurinová
predsedníčra Žilinského samospľávneho
kraja

!/:,"!

):
v.:.

eooofa ofciatxa

Mgr. Danka čeľnáková
riaditel'ka Strednej odbornej školy
obchodu a služieb Martin

'"'-t !'
Podpis a pečiatka (ak sa vzt'ahuje)

'ri
-l i

(ak sa vzt'a '""t11ĺ

Mĺesto, dátum Miesto, dátum

4Vprípadeslovenskéhomikroprijímateľavsúladesozákonom 
č.211'/2oooZ.z.oslobodnomprístupekinformáciámzmluvanadobúda

účinnosťdňomnasledujúcimpodnijejzverejneniana nawebovomsidlepovinnejosobypričomrozhodujúcejejejprvézverejenie'
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Inteľľeg

Y lnterreg ,:
PL-SK Polska-Slowacja Y lnterreg '*JPL.SK Polsko-Slovensko

€uís.ly loŕ 
'qbD.he orvots

lu.otrŕti fundulŽ roMru csbô.insó

Ziadosť o poslĺyľnutie finančného pľíspevku pľe mikľopľojekt z
prostľiedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Inteneg V-A Pol'sko - Slovensko ZOt4 -ZO2O.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze šrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pľogram Inteľreg V-A Polska - Slowacja 2oL4 - 2020,

číslo mikropľojektu / Numer mikroprojektu; INT/EBiZAl3|ŕ/A/o1B6

Dátum a hodina pľijatia žiadosti Euroregiónom/VUC / Data i
godzina wp\nigcia vyniosku do Euroregionu/VUC:

pečĺatka l pieczqó,

Venia zo dňa 25-o9-2o2o - kontrolné čísto o4679o599o 1/26



Interreg

Vedúci partneľ _ žiadateľ
/ Paľtner wiod4cy -

wmoskodawca
Stredná odborná ško]a obchodu a služieb Martin

Počet ostatných partnerov (bez VP) / rĺczla
pozostďych partneľów (bez PW)

Í Krajina pôvodu / Kľaj pochodzerrĺa
PL I

SK 0

Názov mikropľojektu /
Tytu} nĺkĺoprojektu

Vzdelávanie v oblasti norrjích trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných
podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce

Prioritná os / oš pľĺorytetowa Rozvoj cezhranĺčného a celožĺvotného vzdelávania

Špecific$Í ciel'/ cet
szczególowy ZIepšenie kvality cezhranĺčného profes{ného a odborného vzdelávania

Kód intervencie / Kod
inter"wencji

117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávanĺu pre všetky
vekové skupĺny v rámci formálneho, neformáIneho a infoľmálrreho vzdólávania,
zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sĺly a podpora
flexĺbilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri ýbeľe povo}ania
a potvrdzovaním nadobudnutých zručností

Typ mikľoprojektu / ľyp
mikľoprojektu individuálny / indyĺvĺdualny

obdobĺe realizácie mikľopľojektu / okres realizacji mikropľojektu

0r-2020 - 12-2020

opľármenó vydavky / wyaatľĺ kwaliÍikowalne

Národné spolufinancovanie /štátna
pomoc / WspólÍinansowanie kr.qiowe

Partneľi /
Partnerzy

Európsky fond
regionálneho rozvoja
/ Euľopejskĺ Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pľostriedky zo
štátneho rozpočtu /
Srodki z budŽetu paristwa

Vlastrrý vk]ad /
\'Vklad wlasny

Spolu /
Razem

Podĺel
partneľa /
Udzĺal paľtneľa

25 497,65 € 2 999,72 € 1' 499,87 €
Stredná
odborná ško]a
obchodu a
služieb Martin B5% L0%o 5%

29 997 ,24 € 100,00%

Spolu / Razem 25 497,65 € 2 999,72 € L 49g,B7 € 29 997,24
€ 1.OO/"

Celková hodnota mikľopľojektu / wartošó calkowita mikropľoJektu 29 997,24
€ 1.OOo/o

Verzia zo dňa 25-o9-2o2o - kontrolné číslo 04619o599o 2/26



Vedúci paľtner - žiadatel'/ Paľtner wiod4cy - wnioskodawca

Základné infoľmácie / Podstawowe informacje

Názov žiadatelh / Nazwa
wnioskodawcy Stredná odboľná škola obchodu a služieb Martin

Typ žiadatela / rategoĺa
wnioskodawcy

Základné školy (vrátane umeleckých) a stredné ško]y, učilĺštia zriadené
subjektmi uvedenými v bode 1', 2a - c

Štatutárny zástupca žiadatelb /
Reprezentacja pľawna wnioskodawcy

Mgr. Danka Černáková
riadĺtelka školy

Kľajĺna / rľ4 Slovensko

Kľaj l Wo.1ewództwo Žilinský kraj

okľes / Powĺat Martin

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Martin 036 B0

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu Stavbáľska 11

ICo / nľcotĺ 001 5855 1

DIC / ľĺp 202060303s

Je žiadatel'platcom DPH? / czv
wnĺoskodawca jest platnikĺem podatku VAT?

MôŽe žĺadateľ ľealizáciou
mikľoprojektu získať naspäť qýdavliy
vynaložená na DPH? / Czy wnioskodawca
realĺzujqc powyŽszy nrikroprojekt moŽe odzyskaó
poníesiony koszt podatku VAT?

DPH / PodarekVAT

Nie / ľie Nie / ľle

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 0911 913 019

E-maijová aďresa / Adres e-mail p.hulo@seznam.cz

Www stľánka / Srona www www.zssmt.sk

Doterajšíe skúsenostĺ žiadatela
s ľealizáciou projektov Wátane
pľoj ektov fĺnancovaných
z prostrĺedkov EÚ /
Doťychczasowe došwradczenie
wrrĺoskodawcy w ľealízacji pľojektów,
w t1'rn finansowanych ze šrodków UE

Stredná odborná škola obchodu a služĺeb Martín má dobľé skúsenosti
s realizáciou domácich a cezhraničných projektov:
- Erasmus + Španielsko, rea]izácia vapríli ž018, Erasmus * Pol'sko - ško]a
ako súčasť konzorcia spolupracuje s dälšími strednými školamĺ už 5 rokov.
Každý rok posielajednu až dve skupiny (okolo 30) žiakov spolu s pedagógmi
školy do zahľaničia.
- Progľam ce]oživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Partnerstvá,
realizácia od 1. augusta 2013 do 31. júla 2015, q1íška pľogramu 21 000 EUR
- Projekt programu celožĺvotného vzdelávania - CoMENIUS ŠKOLSKŕCH
PARTNERSTIEV, realĺzácia od
1. augusta 201'2 d'o 31júla 2014, qýška projektu 21 000 Eur

Interľeg
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Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imiq ĺ nazwĺsko PhDr. Peter Hulb, Phd

Telefón / Telefon 0911 913 019

E-mailová adresa / Adres e-nlail zssmt@zssmt.sk

Inteľreg

Partner mikropľojektu L / Partnermikľoprojelicu L

Základné infoľmácie / Podstawowe inforrnacje

Názov paľtnera 1 / Nazwa paľtneľa
1

Zespól Szkó} Gastronomicznych i Handlowych Technĺkum nr 8

Kategória partneľa 1 / Kategoľia
paľtneľa 1

InštitúCie odboľného vzdelávania

Štatutáľny zástupca partnera 1

/ Reprezentacja prawna Partnera 1

Mgr. Jolanta Wiklo
Rĺaditelka školy

Kľajĺna / xľai Polsko

Kraj / woiewództwo Sliezske

okľes / powiat BÍelsko-Biala

Obec PSČ / Míejscowošó kod
pocztowy Biclsko - Biala 43-300

Ulica, číslo domu / Ulica, nurner
domu ul. Stanislawa Wyspiaŕrskĺego 5

ICo / nĺcoN 072332074

DIČ / ľp 9372686990

DPH / Podarek vAT

Je partner 1 platcom DPH? ĺ czy
paÉner 1 jest p}atlrikiem podatku VAT?

Može partneľ 1 rea]izáciou
mikľoproj ektu získať naspäť vydavky
vynaložené na DPH? / Czy panner 1

realizuj 4c powyŽszy mikr'oproj ekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Ano / ľalĺ Nie / ľie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy +48 33 81.2 44 29

Fax / r'ax +48 33 81.2 44 29

E-maĺlová adresa / Adres e-niail zsgih@op.pl

Www stránka / Strona www www.gastronom.edu.pl

Doterajšie skúsenosti paľtneľa
1 s mikroprojektu realizáciou
pľojektov vľátane pľojektov
financovaných z prostľiedkov
EU / ootychczasowe došwiadczenie
partnera 1 mikroprojektu w realĺzacji
projektów, w tym finansowanych ze
šrodków UE

Predchádzajúce skúsenosti mikroprojektového partnera pri realizácii
projektov, vrátane pľojektov financovaných z fondov EU: Comenĺus, Erasmus
plus Akcĺa KA1 a KA2, cca 20 000 Eur

Veruia zo dňa 25-o9-2o2o - kontrolné číslo o4619o599o 4/26



Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / hniginazwisko Lĺdia Szarek

Telefón / Telefon +48 33 BI2 4429

Fax / r'ax +48 33 81.2 44 29

E-mailová adľesa / Adľes e_mai] zsgĺh@op.pl

Inteľľeg

Stľedná odborná škola obchodu a služieb v Martine má bohatú históriu. Jej korene siahajú až do
roku 191B' Snád'najvĺac v pamäti Verejnosti utkvel názov Stredné odborné učilište služieb Martin
- Jahodníky, pod ktoq1im škola fungovala v rokoch 1986 až 2003 a od roku 2003 až do roku 2008
ako Združená stredná škola obchodu a služieb. od 1januára 2009 nesie názov Stredná odborná
škola obchodu a služieb so sídlom Stavbárska 11, Martin. V súčasnosti patrí medzi najväčšie školy
v okrese a ponúka svojim študentom možnosti všestranného rozvoja 'Vízie a hodnoty školy
v oblasti ýchovy a vzdelávania sa snažia napĺňať pedagogickí zamestnancĺ teoretického
i praktického vyučovania. Cielbm je vychovať zručných odborníkov, ktoľí majú kladný vztah
k svojej profesii. Vízĺou školy je úsilie byť poprednou a vyhlädávanou školou s nezastupitelhou
pozíciou v našom regióne, ktorá poskytuje kvalitnú odbornú prípravu a kvalitné služby, je dobqim

Kvalita cezhraničného paľtnerstva / juľosĺ partnerstwa transgranicznego

Spoločná prĺpľava mikľopľoj ektu / wspólne przygotowanie mikľoproj ektu Áno / ľ"ľ

Spoločné prípľavy na projekt sa začali 17. júna 2019 stretnutím slovensiqých a pol'ských paľtnerov. SĽretnutie
sa konalo na Slovensku v Maľtine, kde sme predstavili nápady a návrhy rra ľealĺzáciu projektu' V priebehu
jednania sme zosúladilĺ zhodné ciele vhodné pre realizáciu cezhraničnej spolupráCe pre naplnenie zámeru
zintenzívnenia rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania.
V prípravnej fáze sa uskutočni]i celkom 2 stľetnutĺa. Po určených zámeroch projektu, jeho umiestnenia a úIoh
vznikla pracovná skupina pre prípravu mikroprojektu' Pracovná skupina na spoločných stretnutiach postupne
pripravovala všetlry ná]ežitostĺ projektu potľebné na podanie žĺadosti.

Spoločná realizácia mikroprojektu / wspólna ľealizacja mikľopľojektu Áno / ľuL

Partneri sa budú počas realizácie projektu stretávať pravidelne za účelom ýmeny informácií o prĺebehu
projektu a prljímania nevyhnutných opatrení a rozhodnutí v súvislosti s implementovanými úIohlmĺ. Pre
plynulý tok ĺnfoľmácií, alebo ľiešenio vys}rytnutých problémov budú partncrĺ pod vedením projektového
ttlatražér'a pr'iebežrre ut'ganizuvať pľactlvné SLrelnutiä, kontaktovať sa e-mailom alebo telefonĺcky. Stredná
odborná škola obchodu a služieb Martĺn, ako vedúci partner bude zodpovedať za celkové riadenie v projekte
a projektoqŕ partner bude zodpovedný za organizáciu úloh daným vedúcim partnerom pre zabezpečónió
spoločne realizovaných aktivít. Táto organizácia práce predstavuje optimáIne ľiešenie gaľantujúóe reálne
dosiahrrutĺe plánovaných cĺelbv'

Spoločný peľsonál mikľoprojektu / wspólny peľsonel mikľoprojektu Ano / ľat

U vedúceho partnera bude menovaný projektový manažér zodpovedný za odbornú stránku projektu a osoba
zodpovedná za financie. obidve tieto osoby sú vlastnými zamestnancami vedúceho partnera po dobu tľvania
projektu a po dobujeho trvalej udržatelhosti. U cezhraničného partnera projektu bude taktiež menovaný
projektoqi manažér, ktoý bude v spo]upráci s projektoqým tímom vedúceho partnera zabezpečovať spoiočné
aktivity. Spoločný personál bude medzi sebou úzko spolupracovať v príprave a rea]izácii jednotliqýctr áttĺvít
projektu.

Spoločné financovanie mikropľojektu. / Wspólne Íinansowanie mikľoprojektu Nie / ruie

POPIS MIKROPROJEKTU / oprs MrKRopRoJEKru

odôvodnenie mikropľojektu / Uzasadnienie mikľoprojektu

Verzia zo dňa 25-o9-202o - kontrolnó číslo 04619o599o 5/26



Interreg
paľtnerom pre žiakov, rodičov i podnikatelské subjekty. Škola sa snaží reagovať na potreby žíakov,
ich ľodičov, ľegiónu a trhu'

Projekt vznikoi ako súčasť strategického rozvoja školy. Prioritou školy.je efektívne vzdelávarrie
a odborná príprava v oblastĺ obchodu a s]užieb' Škola sa snaží o rozvoj aktívnych foriem učenia,
hodnotenia vzdelávacieho procesu a ýsledkov vzdelávania a v nie poslednej rade o medzinárodnú
spoluprácu, ktorá prĺspieva k modernizácii \T'uliy a vymene know_how.

Učitelbm chýbajú základné podporné mechanizmy, ktoré by im mohli proces kurikuláľnej
transformácie'ryrazne ul'ahčiť. Podpornými mechanizmami ul'ahčujucími systém d'alšieho
vzdelávania budú softvéry,,Foodman" a ,,Hores+"' Aj napriek tomu, že na Slovensku a v Európe sa
používajú aj iné softvóry, všetky pracujú na rovnakej baze, a pľeto je podstatné preniknúť do jadier
ich podstát.

Prostredníctvom nich sa eviduje pohyb tovarov a služieb (nákup, medzĺ strediskové presuny,
predaj), evidujú sa tržby, plánuje sa rýroba, odbyt, vyčísl'ujú sa hospodárske rr5ísledky jednotlivych
stredísk, vyťvárajú sa účty, fakturácie , rôzne manažérske štatistiky, a podobne. Softvéry ulähčujú
manažérom a jednotliým zamestnancom prácu, a preto je potrebné tľvale vzdelávať žiakov
odborných škôl v oblasti vyvoja jednotlĺrr5Ích sofťvérov a v rámci medzinárodnej spolupráce, aby
boli vhodne prĺpravení pre svoje budúce profesie v rámci Európy.
Pre potreby nášho projektu je nutné kúpiť nové qýkonnejšie počítače, nakolko systémy sú neustále
inovované a vykonávajú sa v nich náročnejšie operácie.

Špecifický ciel' 1:

- Modernizovať qýučbu pomocou softvérov spomínaných v odôvodnení projektu, ktoré sú
neodmyslitelhou zložkou tohto projektu.
- organizovať pracovné stretnutĺa a školenia, na ktoých bude doch ádzat k v1Ímene osvedčených
postupov, napr. pri vykonávaní rôznych operácií v jednotliých softvéroch, pri vypracovarrí analýzy
SWOT a jej konfrontačnej matice, na základe ktorej sa tvorí rozvojová stratégia podniku. Vo
všetkých prípadoch sa budú veci poľovnávať, vyhodnocovať a príjmu sa najlepšĺe závery'
- Realizovať praktické cvĺčenia úzko súvisiace s prezentáciou aktuálnych noých trendov vo rýrobe

Hlavrlý cieľnrikr'rrpĺ'ujeklu a spôsob, alcým pľlspteva k realizácii špecifického cielh
pľogramu / Cel ogólny mikropľojektu oraz sposób w jaki przyczynia sĺq do ľeďizacji celu szczególowego programu

Hlavným cielbm mikroprojektu bude zýšiť úroveň kvality odborného vzdelávania na obidvoch
stredných odborných školách a na lepšie možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Podporou
a rozvojom cezhranĺčného vzdelávania sa vyrovnajú rozdiely medzi úrovňou vedomostí
a praktických zručností žiakov na oboch stranách hranice. Vzdelávaním mladej generácie z radov
stredoškolákov má projekt za ciel'vytvoriť možnosti pre rozšírenie ich príležitostí uplatnenia sa vo
svete. Nadviazanie partnerstiev z oboch strán hranice prispeje na jednej strane k rozšíreniu
odborných znalostí učitelbv a k zlepšeniu ich praktických zručností, na dľuhej strane k prekonaniu
jazykovej barĺéry v odborných záležitostiach.

Nezanedbatelhým efektom projektu bude zatraktívnenie vyučovacieho procesu, čo bude mať
rryrazne pozitívny Vplyv na aktivizovanie nielen žiakov, ale aj učitelbv. Podporné mechanizmy
pomôžu žiakom v čase štúdia plnohodnotne vykonávať odbornú prax a qýchlejšie sa adaptovať
v pracovnom prostredí.

Špecifické ciele mikľoprojektu (max.3) a spôsob, akým prispejú k ľealizácii hlavného
cielh mikroprojektu / Cele szczególowe mikľopľojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniaj4 siq do ľealizacji celu
ogólnego mĺkľopľojektu
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Inteľreg
a odbyte podnikov v odborných učebniach. Prizvať na ne odborníkov Z praxe

Jedným z cielbv je vybvoriť návrh, aby sa do qfučby v Pol'sku zakomponovala vyučba predmetu
"Aplikovaná informatika'' a tvorba rozvojovej stratégie podniku (napr. ako tematický celok
v predmete Ekonomika podniku).

Garanciou kvalifikovaných znalostí a zručností bude vedenie edukačných workshopov
kvalifikovanými odborníkmi zo Slovenska a Pol'ska.

Špecifický ciel'2;
- Vyrobiť filmy dokumentujúce spoločné stretnutia a praktické ukážky Z menovaných oblastí.
Vytvorené budú v programe Movie Maker, v ktorom pôjde o kombináciu fotografií, krátkych videí
a textov, podfarbených hudbou'

Specifický cĺel'3:
- Vytvoriť učebnú pomôcku - dvojjazyčnú pracovnú učebnicu, ktoľá bude zároveň hlavným
rr5Ístupom projektu.

Jej obsahom budú rozpracované a aktualizované hlavne manažérske funkcie a pracovné činnosti
vo rryrobe a odbyte podnikov. odbornými gaľantmi uvedených ĺnformácií budú opäť certifikovaní
odborníci.

Cielbvó skupiny a vplyv mikľopľojektu na cielbvé skupiny / c*py docelowe i wp}yw mikropľojektu na
grupy docelowe

-'vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiaci/študenti

Cielbvou skupinou projektu sú:
- odborní učitelia
Na zák]ade hlavnej tematiky projektu '' Zv1íšenĺe úrovne kvality odboľného vzdelávania v obidvoch
stredných školách s cielbm lepšieho uplatnenia absolventov v praxi'', primárnou cielbvou skupinou
sú učite]ia oboch škôl.

- Ziaci
Sekundárnou cielbvou skupinou projektu sú žiacĺ obĺdvoch škôl, ktor5Ích štúdium je zamerané na
riadenie malých a stredných podnikov, cezhraničný partner a verejnosť':.Ziaci získa.ĺú nové praktické skúsenosti a vedomosti.

Ulohy mikľoprojektu / Zadania mikľopľojektu

Názov úlohy / Na'wa zadania
Workshop na tému: Edukácia v ob]asti IT technológií a noqých trendov
vo rýrobe vybraných podnĺkov cestovného ruchu spojená s pľaktickými
ukážkami

Partneri mikroproj ektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikľoprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin _ Financujúci partner
Zespól Szkól Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8

Teľmín realĺzácie / Termin realizacji 2020-01. - 2020-09

Miesto realizácie / Míe;sce realizacji
Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola obchodu a služieb
Martin.
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Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametľov
(vrátane propagácie úIohy) / opis
zadauia ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošcĺowych (w tym
pľonrocja zadania)

Vzhlädom na to, že problematÍka IT systémov v podnikoch cestovného
ruchu je rozsiahla a nie je zvládnutelhá za jederr deň, navrhujeme, aby
všetky plánované workshopy začali vzdelávacími aktÍvitami
zameranými na pracovné operácie v systémoch Foodman a Hores*.

Učastníci prvého workshopu sa najskôr oboznámia s najnovšou verziou
softvéru Foodman. Spolu s lektorom budú v danom softvéri precvičovať
najdôležĺtejšie pľacovné operácĺe ako tvorba a oprava kalkulácií,
prĺjem tovarov na sklad, ich ýdal na strediská.
Vo vzdelávaní budú dälej pokľačovať v odboľných učebniach, kde im
budú domácimi a zahraničnýmĺ expertmi od-prezentované najnovšie
trendy vo rr5ŕľobe podnikov cestovného ruchu.

Workshop sa bude vykonávať priamo v priestoľoch školy' Jednotlivé
úlohy sú v súlade s obsahom vzdeiávania pre žiakov učiacich sa
v učebných i študijných odboľoch zameraných najednotlivé pľacovné
a manažérske činnosti v podnikoch cestovného ruchu na obidvoch
stľanách. Ako budúci absoiventi škôl musia poznať postupy pľi
normovaní qýrobkov, tvorbe ich kalkulácií, evĺdovaní príjmov a qídajov
Surovín na hlavný sk]ad a zo skladu na jednotlivé strediská, musia
vedieť aplikovať najnovšie trendy vo qfrobe produktov.

Interreg
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Kategóľia ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis nrydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó
jednostki

Celkom
ogólem

Výdavlry na Vybavenie
/ Wydatki na wyposazenie

Študentsky počítač:
CPU min 2,8 GHz, passmark min
11600 bodov,6.jadieľ, 12 thľeads
9 MB Cache TDP 65W
RAM BGB DDR4,
Integrovana grafika
SSD M.2 PCle 256GB
DVD
DisplayPort
Windows 10 64bit SK.
6x USB 2.013.013.1.
1x lGbit/s LAN
Záruka 2 rolry
- (alebo ekvĺvalent)

15,00 szt 420,00 € 6 300,00 €

Výdavky na vybavenie
i Wydatki na wyposazenĺe

Učitei'slqý počítač:
LED monitor 27" TFT LCD W-LED
16:9, 300cd/m2, Sms, 1000:1,
1 920x1 080
DisplayPort, repro 2x2W, Energy Star
6.0
DisplayPort/DisplayPort kábel 1,,V2M
Záruka 2 roky
- (aleho ekvivalent)

1,00 szt 420,00 € 420,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposazenie

16 staníc (PC, Komunikačné
zariadenie moP+10 pre učitelský
a študentské počítače. Toto zariadenie
umožňuje auďio komunikáciu vo
vysokej kvalite. Je pripojené pomocou
USB do počítača, obsahuje ýstup pre
pripojenie slúchadiel. Možno ním
ovládať aj nastavenie hlasitostĺ.
Slúchadlá RC-150DJ Roycan pre
učitela a študenťov. Slúchadlá Roycan
tvoria špeciálne slúchadlá s vysoko
cĺtliqým mikrofónom. Stereofónne
slúchadlá sú vyrobené s vysoko
kvaiitných materiálov, ktoré zamedzia
poškodeniu a sú určené na dlhodobé
používanie.
Inštalácia + zaškolenĺe, Softvéľ pľe
bezpečnosť PC.

16,00 szt 307,00 € 4 912,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewnqtrznych

Suroviny použité na prezentáciu
noých trendov vo r4irobe podnikov
cestovného ruchu
( napr. hovädzie mäso, bravčové
mäso, hydina,ryby, morské plody,
zelenina, ovocĺe, syry, ostatné mliečné
qýrobky, atdl)

1,00 komplet 200,00 € 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a ýdavky na
externé služb / Kosztv
ekspertów zewngtrznych
ĺ koszty uslug
zewnqtrznych

Zabezpečenie stľavy a občerstvenia
pre 15 (5 z Polska a 10 zo Slovenska)
účastníkov workshopu (nápoje
a jednoduché občerstvenie formou
švédskych stolov počas trvania
workshopu, 1x obed).

15,00 os 10,00 € 150,00 €

Interreg
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Výdavky na externých
expertov a rryídavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
ĺ koszťy uslug
zewnQtľznvch

Preprava autobusom 5 polských
účastnÍkov na workshop. Trasa:
BieIsko_Biala _ Martĺn( Slovensko)
a späť. Celková cena.je vľátane
stojného.

260,00 km 1,60 € 416,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Výdavky na troch certifĺkovaných
odborníkov, ktorí budú zastrešovať
odborný priebeh a prednášky
workshopu (qŕdavky vrátane prípravy
na seminár, prípľavy podkladov) - cca
Bhod./osoba

3,00 os 120,00 € 360,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Ubytovanie - Standard 5,00 os 35,00 € 175,00 €

Interreg

Ce]ková hodnota úIohy i Wartošó ca}kowita zadania 12 933,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Pľogľamové ukazovatele qýstupu / Wskažniki produktu pľogramu

Ukazovateľ
Wskažnĺk

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj infonnácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródio infoľnracji o osiqgnigcĺu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných miestnych
aktivít na podpoľu zamestnanosti
a spoločných školení
-+ Realizácia prvého workshopu

1,00 liczba Foto - dokumentácia a prezenčná
]istĺna

Co44. Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podporu
zamestnanostĺ a spoločných školení
(ukazovatel'EK)
-l Počet účastníkov

15,00 os
Foto - dokumentácia a prezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / wskaŽniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažrrik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dia zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatel'a

Žródlo informacji o osi4gniqcĺu wskaŽnika

Infoľmačný č]ánok 1,00 szt
Informácia na webovej stránke,
printscľeen
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Názov úlohy / Nazwa zadania
Workslrop na ténru: Edukácia v oblasti IT technológií a noqich trendov
v odby|e vybraných podnikov cestovného ruchu spojená s praktickými
ukážkamí

Paľtneľi mikroprojektu zapojení do
ľealizácie úIohy / Partrreľzy nrikľopľojektu
zaangaŽowani w ľealizacjg zadalría

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin - Finarrcujúci partner
Zespól Szkól Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr B

Termín realizácie / Termin ľealizacji 2020-09 - 2020-09

Mĺesto ľealizácie / Mieisce ľealizacji
Miestom realizácie aktĺvity je Stredná odborná škola obchodu a služieb
Martin.

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantĺtatívnych parametľov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbgdnych
parametľówjakošciowych i ilošciowych (w tyrn
promocja zadania)

Druhý workshop začne pokľačovaním vzdelávacích aktivít v ob]asti IT
technológĺÍ v podnikoch cestovného ruchu, konkrétne precvičovaním
pľacovných operácií v systéme Foodman. Pôjde o odpočtv surovín
z pokladní, odpočty dávok, odpočty cez lĺmity, inventúry a qýpočet
hospodárenia stredísk. Pokračovať sa bude vzdelávaním v odborných
učebnĺach, kde budú účasiníkom workshopu certifikovanými
odboľníkmi od prezentované najnovšie trendy v odbyte podnikov
cestovného ľuchu .

Workshop sa bude vykonávať priamo v prĺestoroch školy' Jednotlivé
úlohy sú v súIade s obsahom vzde]ávania pre žiakov učiacich sa
v učebných Í študljných odboroch zameraných najednotlivé pľacovné
a manažéľske činnosti v podnikoch cestovného ruchu na obidvoch
stranách. Ako budúci absoiventi škôl musia poznať postupy pri
odpočítavaní spotrebovaných surovín vo rryľobe zo stavu zásob, pri
vykonávaní inventúr a vyčíslbva n í h n spoĺl á rskeh n rýsl erl ku
v jednotlirĺ5Ích stredĺskách i celého podniku. Musia poznať najnovšie
aktuáIne trendy v odbyte podnĺkov cestovného ruchu. Bez ich poznania
a schopnosti ich manuáInej reaiizácie by sa ťažko dokázali presadiť na
európskom trhu cestovného ľuchu.

Inteľreg
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Interreg

Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania t 301,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis nydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Waľtošó

jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky rra exteľných
expertov a r{davky na
exteľné siužb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Suroviny použité na prezentácĺu
noqých trendov v odbyte podnikov
cestovného ruchu ( napr. nealko
nápoje, ovocné a zeleninové šťavy,
džúsy, dochucovacie pľostriedky,
vajcia, smotana, atdl)

1,00 kompiet 200,00 € 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Zabezpečenie stravy a občersťvenĺa
pre 15 ( 5 z Polska a L0 zo Slovenska)
účastníkov workshopu (nápoje
a jednoduché občerstvenie formou
švédskych stolov počas trvania
workshopu, 1x obed).

15,00 os 10,00 € 150,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb i Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Preprava autobusom 5 pols(ých
účastníkov na woľkshop.
Trasa: Bielsko-Bíala _

Martin(Slovensko) a späť' Celková
cena je vľátane sťojného.

260,00 km 1,60 € 416,00 €

Výdavky na externých
expertov a rryÍdavky na
exteľne služb / Koszťy
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Výdavky na troch certĺfĺkovaných
oďborníkov, ktorí budú zastrešovať
odborný priebeh a prednáškv
workshopu (qýdavky Vrátane prípravy
na seminár, prípravy podkJadov) - cca
8hod./osoba

3,00 os 120,00 € 360,00 e

Výdavky na externých
expertov a rrydavky na
externé siužb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Ubytovanie - Standard 5,00 os 35,00 € 175,00 €
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Pľogramovó ukazovatele ýstupu / Wskažnĺki produktu pľogramu

Ukazovateľ
WskaŽlrĺk

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatei'a

Žród}o ĺlrformacji o osiqgniqciu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných míestnych
aktivít na podporu zamestnanosti
a spoločných školení
-+ Realĺzácia woľkshopu

1,00 liczba Foto - dokumentácia a prezenčná
Iistina

Co44' Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podpoľu
Zamestnanosti a spoločných školení
(ukazovatel'EK)
- Počet účastníkov

15,00 os
Foto _ dokumentácia a prezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnĺk

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waltošó pianowatra dla zadania

Zdroj inforrnácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo infotnracjĺ o osiqgnĺgciu wskaŽnika

Informačný čiánok 1,00 szt
Informácia na webovej stľánke,
printscreen

Interreg

Názov úlohy / Nazwa zadania
Workshop na tému: Edukácia v oblasti IT technológií a strategického
piánovania v podnikoch cestovného ruchu spojená s prakticlqími
cvičettiaľil

Partneri mikroprojektu zapojení do
ľealĺzácie úiohy / Partnerzy mikľoprojektu
zaangaŽowani w realizacjg zadania

Stredná odborná škola obchodu a siužĺeb Martĺn - Financujúci partner
Zespól Szkól Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr B

Termín realizácie / Termin realizacjĺ 2020-II - 2020-II

Miesto realizácie / Mĺe;sce realizacjĺ
Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola obchodu a služĺeb
Martin.

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitaiívnych parametrov
(vrátane pľopagácie úlohy) / opis
zadania ze wskazaníem nĺezbqdnych
paranietrówjakošciowych i ilošciowych (w tym
promocja zadanía)

Tretí woľkshop začne pokračovaním vzdelávania v oblasti IT systémov
v podníkoch cestovného ruchu. Učastníci woľkshopu sa najskôľ
oboznámia so softvérom Hores*' Spolu s lektorom sa budú vycvičovať
v nastavovaní jednotliqých parametrov systému, v realizovaní dalších
pracovných operácií týkajúcich sa základných a doplnkoqých služieb
vybraných podnikov cestovného ruchu.
Workshop bude pokračovať vzdelávaním v oblasti tvorby rozvojovej
stratégie podnikov. A'j tu účastníci woľkshopu využljú základné
počítačové pľogramy v maximáinej miere. V programe Micľosoft Excel
budú pod dohIadom lektora tvoriť analýzu SWOT, jej konfrontačnú
a vyhodnocovacĺu maticu, pomocou hodnotiacĺch číselných škáI sa
naučia určovať rryznamnosť vzťahov medzi jednotlirryími silnými
a slabými stránkami podniku a príležĺtosťami a ohrozeniami na trhu
podnikov cestovného ruchu. Vzdelávať sa budú aj v oblasti
strategického plánovania. Naučia sa formulovať rozvojovú stratégiu
podniku.
Jednotlivé úlohy sú v súlade s obsahom vzdelávania pľe žiakov učĺacich
sa v učebných i študljných odboroch zameraných najednotlivé
pracovné a manažéľske činnosti v podnikoch cestovného ľuchu na
obidvoch stranách. Ako budúcĺ absolventi škôl musia poznať postupy
pri vykonávaní pracovných operácií súvisiacích s poskytovaním
rôznorodých služieb v podnikoch cestovného ruchu.
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Kategória ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis qýdavku
Nazwa i opis wydatku

PočetiJednotka
Ĺiczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky na externých
expertov a rr5Ídavky na
externé služb / Koszťy
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Zabezpečenie stľavy a občerstvenĺa
pre 15 ( 5 z Polska a 10 zo Slovenska)
účastníkov workshopu (nápoje
a jednoduché občerstvenie formou
švédskych stolov počas trvania
workshopu, 1x obed).

15,00 os 10,00 € 150,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a v5ídavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Preprava autobusom 5 polských
účastníkov na workshop.
Trasa: Bielsko-Biala -

Martin(Slovensko) a späť. Celková
cena zahŕňa stojné.

260,00 km i,60 € 416,00 €

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
eksper|ów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewngtrznych

Výdavky na jedného certifikovaného
odborníka, ktoqý bude zastľešovať
odborný priebeh a prednášky
workshopu (qŕdavky vrátane prípravy
na semináľ, prípravy podkladov) - cca
8hod./osoba

1,00 os 120,00 € 120,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qŕdavlcy na
exleľtré služLl / KoszLy
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Ubytovanic Standard 5,00 os 35,00 € 175,00 €

Inteľľeg

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 861,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / tydatki poniesĺone poza obszarem wsparcia 0,00 €

Pľogramové ukazovatele ýstupu / WskaŽniki pľoduktu pľogramu

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo informacji o osi4gníqciu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných miestnych
aktivít na podporu zamestnanosti
a spoiočných školení
-+ Realizácia workshopu

1,00 liczba Foto - dokumentácia a prezenčná
listina

Co44. Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podporu
zamestnanostĺ a spoločných školení
(ukazovateľ EK)
- Počet účastníkov

15,00 os
Foto - dokumentácia a prezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žľódlo informacji o osíqgniqcÍu wskaŽnika

Informačný čiánok 1,00 szt
Informácia na webovej stránke,
printscreen
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Názov úlohy / Nazwa zadania
Workshop na tému: Edukácia v oblasti IT technológií v podnikoch
cestovného ruchu - dokončenie

Partneri mĺkropľojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Paľtnerzy mikroprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

Stredná odborná škola obchodu a služieb Maľtin - Fĺnancujúci paľtner
Zespól Szkól Gastľonomicznych i Handlowych Technikum rrr B

Termín realizácie / Termin realizacji 2020-11, - 2020-1,1

Mĺesto realizácie / Mie;sce reďizacji
Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola obchodu a služĺeb
Martin.

Popĺs úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametľov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazalriem niezbqdnych
paranietrówjakošciowych i ĺlošciowych (w tym
promocja zadania)

Štvľtý workshop by bol venovaný iba pracovným operáciám v systéme
Hores*. Učastníci workshopu sa budú vycvičovať v pľacovnýclr
postupoch pri zaťažovaní a vystavovaní účtov, faktúr a pľi vytváraní
rôznorodých manažérskych štatistík.

Jednotlivé úlohy sú v súlade s obsahom vzde]ávania pre žiakov učiacich
sa v učebných i študijných odboľoch zameraných na jednotlivé
pracovné a manažérske činnosti v podnikoch cestovného ľuchu na
obidvoch stranách. Ako budúci absolventi škô] musia poznať postupy
pľi zaťažovaní a vystavovaní účtov, faktúr, pľi vytváraní rôznych
manažérskych štatistík, ktoré pomáhajú manažérom podnĺkov pri
tvorbe rôznorodých plánov.

Inteľreg
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Kategória ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis uydatku

Počet[ednotka
Liczba /Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky na externých
expertov a rr5Ídavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewngtrznych

Zabezpečenie stravy a občerstvenia
pre 15 ( 5 z Polska a 10 zo Slovenska)
účastníkov woľkshopu (nápoj e
a jednoduché občerstverrie formou
švédslcych Stolov počas truania
workshopu, 1x obed).

15,00 os 10,00 € 150,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavlcy na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Preprava autobusom pľe 5 polskýclr
účastníkov na workshop.
Trasa: Bielsko-Bĺala -
Martin(Slovensko) a späť. Celková
cena zahŕňa stojné.

260,00 km 1,60 € 416,00 €

Výdavky na externých
expertov a qÍdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
ĺ koszty uslug
zewnqtrznych

Výdavky na jedného certifikovaného
odborníka, ktor1ý bude zastrešovať
odborný prĺebeh a prednášky
workshopu (vydavky vrátane prípravy
na seminár, prípravy podkladov) - cca
Bhod./osoba

1,00 os 120,00 € 120,00 €

Výdavky na externých
expertov a vydavky na
externé služb / Koszty
eksper[ów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Llbytovanie - Standard 5,00 os 35,00 € 175,00 €

Interreg

Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania 861,00 €

Výdavky vynaiožené mimo oprávneného územia / rĺľydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Progľamovó ukazovatele výstupu / wskaŽnĺkĺ produktu pľogramu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošŕ planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosÍahnutí
ukazovatei'a

Zľódlo informacji o osĺEgnigciu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných miestnych
aktivít na podpoľu zamestnanosti
a spoločných školení
-+ Realĺzácia workshopu

1,00 liczba Foto _ dokumentácia a prezenčná
Iistina

Co44. Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení
(ukazovatel'EK)
_ Počet účastníkov

15,00 os
Foto - dokumentácia a prezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / Wskažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatela

Žródlo iďormacji o osí4gniQcÍu wskaŽnika

Informačný č]ánok 1,00 szt
Informácia na webovej stránke,
printscreen
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Názov úlohy / Nazwa zadania Pracovná učebnica a rryľoba filmov

Partneľi mikropľojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partnerzy mikľoprojektu
zaangaŽowaili w ľealizacjq zadalria

Stredná odborná škola obchodu a služieb Mar[ĺn - Financujúci partner
Zespól SzkóI Gastronomicznych i Handlowych Technĺkum nr B

Teľmín realizácĺe / Tennin ľeďizacji 2020-1,Í - 2020-11'

Miesto ľealĺzácie / Mie.1sce realizacji Martĺn

Popis úlolry s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbgdnych
paľanretrów jakošciorľych ĺ ĺlošciowyclr (w tyn
promocja zadania)

Ako hlavný qýstup pľojektu bude vytvorená dvojjazyčná polsko -

slovenská pracovná učebnica, ktorá bude obsahovať informácie
potrebné v podnikoch cestovného ruchu. Bude obsahovať poznatky
z jednotliqích workshopov. odborným garantom uvedených informácií
budú certifikovaní odborníci v danej problematike z Poi'ska
a Slovenska, ktoľí budú viesťjednotlivé workshopy projektu.
Publikovaná bude v náklade 140 ks v siovenskom jazyku a 140 ks
v pol'skom jazyku.
Pracovná učebnica bude slúžiť aj ako propagačný materiáI projektu,
nakolko v nej budú uvedené informácie o programe Interreg V-A PL-
SK. Ulohou bude poukázať na zmeny, ktoré pľináša realizácia projektu
a zdôraznenie, že realizácia projektu bola možná vdhka podpoľe
Európskej únie.
Ďalším rýstupom bude r{roba štyroch filmov, ktoré budú s]úžĺť ako
propagačný materiái projektu, filmy budú zavesené na webovej
stránke, kde budú dostupné širokej verejnosti a aj diskriminovaným.

Inteľreg

(
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Kategóľia výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

CeIkom
ogólem

Výdavky na exĹerných
expertov a výdavlry na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty usiug
zewngtrznych

Pracovná učebnlca - Gľafické
a textové spracovanie, príprava pred
tlačou a tlač praktickej učebnice
v rámci projektu. Pevná väzba A4,
farebná tlač, lesklý papier, cca130
strán

280,00 szt 1,7,1.5 € 4 802,00 €

Výdavky na externých
expeľtov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Dvojj azyčný pľeklad pracovnej
učebnice 140,00 liczba 10,00 € 1 400,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Hlavný autor pracovne.i učebnice 1,00 komplet 1 530,00 € 1 530,00 €

Výdavky na externých
expertov a r4Ídavlry na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznyclr
i koszty uslug
zewnqtrznych

ľomocný autoľ pracovnej učebrrice 1,00 kornpluL 300,00 € 300.00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qidavky na
externé služb i Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Výroba 4 filmov. FiIm bude vytvoľený
v programe Movie Maker. Ide
o kombinácĺu fotografií, krátkych
videí a textov, podfaľbených hudbou.
Film bude zavesený na webovej
stľánke školy prístupný všet$Ím aj
dĺskrĺminovaným.

4,00 szt 100,00 € 400,00 €

Interreg

Ce]ková hodnota úIohy / Wartošó ca}kowita zadania B 432,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki ponĺesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Programovó ukazovatele výstupu / Wskaž''ĺľi produktu pľogľamu

Uloha nerealizuje programor4i ukazovatel'/ Zadanie nie realizuje wskaŽnika progranu

Individuálne ukazovatele / wskažnlki wlasne

Ukazovatel'
WskaŽnĺk

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo informacjí o osĺqgrrigcíu wskaŽnika

Pub]ikácia (napr. kniha, album,
príručka, sprievodca, slovník,
spevník, zborník z konferencie,
brožúra, katalóg, leták, mapa, film,
CD s hudbou, prezentácia)

2,00 szt

Fakturačný doklad Vrátane dodacieho
listu a fotodokumentácia. 1kus
publikácie bude odovzdaný ako
príloha monitorovacej správy.

Iné 4,00 liczba

Vytvorenie štyroch fĺ]mov.
Fakturačný doklad vrátane dodacieho
]istu a foto dokumentácia. 1kus
publikácie bude odovzdaný ako
príloha monitorovacej správy.

Náklad publikácie 280,00 szt

Fakturačný doklad vrátane dodacieho
listu a foto dokumentácia. 1kus
publikácie bude odovzdaný ako
príloha monitorovacej správy.

Inteľreg

Názllv lilrlhy / Na'wo zaĺlania
Riaĺienie a propagácia mikroprojekttr _ Streclná oďborná škola obchodu
a služleb Marhn

Mĺesto ľealizácie / uie,1sce realĺzacji
Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola obchodu a služĺeb
Martin.

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalĺtatívnych
a kvantĺtatívnych parametľov
( vrátane propagácie mikľoprojektu)
/ opis zadania ze wskazanĺem niezbqdnych
parametrówjakošciowych i ilošcĺowych (w tym
pronrocja mikropľoj ektu)

Vedúci partner mikroprojektu:
Projektovy manažér - zodpovedá za ľiadenie a implementácĺu projektu
ako celku a taktiež zodpovedá za realizáciu jednotlir,ych aktĺvít.
Finančný manažér - zodpovedá za finančné riadenie projektu.
Stretnutia budú slúžiť na ĺ1ímenu infoľmácií o priebehu projektu
a prljímania nevyhnutných opatrení a rozhodnutĺ v súvis]osti
s implementovanými úlohami ako aj na prijímanie noých a výmenu
existujúcich informácií k danýn problematikám. Pre plynulý tok
informácií a priebežné rozhodovanie sa budú partneri kontaktovať e-
mailom a telefonicky.
Hlavným propagačným materiálom bude vydaná pracovná učebnica
(Uloha 5). Povinná publicita projektu bude zabezpečená na všetlých
propagačných materiáioch naplánovaných v rámci realizovaných aktivít
tak, aby bolo možné zďôraznlť., že realizácia projektu bola možná vdäka
podpore z Euľópskej únie, Povinná publicita taktiež zabezpečí
zdôraznenĺe, že pľojekt sa reaiizuje so zahraničným paľtnerom
a cie]bvé skupiny budú informované o prínosoch cezhraničnej
spolupráce. Informácie o projekte a o zrealizovaní aktivít budú
verejnosti poskytované pravidelne na weborrych stľánkach partnerov.
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis uydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

PersonáIne vydavky
/ Koszt personelu

Personálne qýdavky budú zložené
z personálnych ýdavkov projektového
tímu žiadatelä (projektoqý manžér,
zodpovedá za rĺadenie
a implementáciu projektu ako celku
a taktiež zodpovedný za rea]ĺzáciu
jednotlir1ích aktivít, fĺnančný manažér
- zodpovedný za finančné rĺadenie
projektu). Tĺe budú vyčíslené na
zák]ade príslušného percentuálneho
podielu fondu precovného času, kto4í
budú venovať projekiu počas 12 mes.
realizácĺe projektu.

0,00 0,00 € 4 B77,60 €,

Kance1árske
a administľatívne
ýdavky / Wydatki
bĺurowe i administľacyjne

Kancelárske a administratívne
ýdavky spojené s projektom 0,00 0,00 € 731"64 €

Inteľreg

Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadanĺa 5 609,24€

Výdavky r,ynaložené mimo opľávnenélro územia / wydaLki putliesloĺe poza obszaľem Wspäľcla 0,00 €

ROZPOČET PROJEKTU / nunŽnľ PRoJEKTU

Kategória výdavkov / Kategoria wydatków
Stľeďná odboľná škola
obchodu a služieb Maľtin

1 2

Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposazenĺe 11 632,00 €

Výdavky na exteľných expertov a qýdavlry na externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych i koszty us}ug zewnqtrznych 12 756,00 €

Personálne vydavky / Koszt personelu 4 877,60 €

Kanceláľske a administratívne qŕdavky / Wydatki biurowe i administracyjne 73L,64 €

Spolu / Rare- 29 997,24 €

MIKROPROJEKT sPoLU / nĺzľľt MIKRoPRoJEKT 29 gg7,24€

Financovanie / Finansowanie

Euľópsky fond ľegionálneho ľozvoja
Euľopejskĺ Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny ľozpočet
BudŽet Paústwa

Mastný vklad
lVklad wiasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
Wkiad rzeczowy

25 497,65 € 2 999,72 € L 499,87 € 29 997,24 € 0,00 €

Peľcento financovania jednotlivých paľtneľov Ío/o| l ptocent finansowania poszczególnvch partneľów [o/o|

Stredná odboľná škola obchodu a služieb Maľtin

85,00% 10,00% 5,000/o 1.00/o
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IIARMONOGRAM AKTIVÍT / Hanľĺoľocnľrĺ ozraĺaŇ

Ulohy ĺ zadaĺia Miesto ľealizácie / Mie;sce realizacji Realizačná jednotka /
Jednostka realizujqca

Polľok lPóbocze 1 (01_2020 _ 06_2020)

Workshop na tému:
Edukácia v oblasti
IT technológíí
a novych trendov vo
ir5írobe vybraných
podnikov
cestovného ruchu
spojená
s praktic\Ími
ukážkami

Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola
obchodu a služieb Martin.

- Stredná odborná škola
obchodu a služieb Mar|in
- Zespól Szkól
Gastronomícznych
í Handlowych Technikum nr B

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Stredná odborná
škola obchodu
a služieb Maľtin)

Miestom realizácie aktivity je Stredná odboľná škola
obchodu a služieb MarLin.

- Stľedná odborná škola
obchodu a služieb Maľtin -

Financujúci partner

Polrok / Póhocze 2 (o7-2o2o - I2-2o2o)

Workshop na tému:
Edukácia v oblasti
IT l,eulrľulúgií
a novych trendov vo
qýľobe vybraných
podnikov
cestovného ruchu
spojená
s praktickymi
ukážkamĺ

Miestom reaiizácĺe aktivity je Stredná odborná škola
obchodu a služieb Martin.

_ Stredná odborná škoIa
obchodu a služieb Martin
- Zespól Szkól
Gastľonomicznych
i Handlowych Technikum nr B

Workshop na tému:
Edukácĺa v oblasti
IT technológií
a noých trendov
v odbyte vybraných
podnikov
cestovného ruchu
spojená
s praktic\ími
ukážkami

Miestom rea]ízácie aktivity je Stredná odborná škola
obchodu a služieb MarLin.

- Stredná odborná škola
obchodu a služieb Maľtin
- Zespól Szkól
Gastľonomĺcznych
i Handlowych Technikum nr B

Workshop na tému:
Edukácia v oblasti
IT technológií
a strategického
plánovania
v podnikoch
cestovného ruchu
spojená
s pľaktic\ýmí
cvičeniami

Miestom realizácie aktivity je Stredná odborná škola
obchodu a služieb Martin.

- Stľedná odborná škola
obchodu a služieb Martĺn
- Zespól Szkól
Gastronomicznych
i Handlowych Technikum nr B

Interreg
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Workshop na ténru
Eďukácia v oblasti
IT technológĺí
v podnikoch
cestovného ruchu -

dokončenie

Miestom ľea]izácie aktivity je Stredrrá odboľná škola
obchodu a služĺeb Martin.

- Stredná odborná škola
obchodu a služieb Martin
- ZespóI Szkói
Gastronomicznych
ĺ Handlowych Technikum nr B

Pľacovná učebnĺca
a rryroba filmov Martin

_ Stredná odborná ško}a
obchodu a služĺeb Maľtin
_ Zespól Szkól
GastronomÍcznych
i Handlowych Technikum nr B

Rĺadenie a
propagácia
mikľoprojektu
(Stredná odborná
škola obchodu
a služieb Martin)

Miestom reaIizácie aktivity je Stredná odborná škola
obchodu a s]užieb Martin.

- Stredná odborná ško}a
obchodu a služieb Martin _

Financujúci paľtner

Interreg

PRoJEKTovE UKAZOVATEIE / wsxĺ'Žľtxl PRoJEKTowE

Progľamovó ukazovatele výstupu / wst ažr,iki pľoduktu programu

Názvy jednotlivych ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažników

fednotka
Jednostka

Záveľečná hodnota
Waľtošó koricowa

4.3 ľočct spoločných miestnych aktivít na podpoľu zatlrestlratrosiĺ a spoločlrýcli
školení liczba 4,00

_ Realizácia prvého workshopu liczba 1,00

- Realizácĺa workshopu Iiczba 1,00

_ Realizácia workshopu liczba 1,00

- Realĺzácia workshopu liczba 1,00

Co44' Počet účasiníkov spoločných miestnych aktivít na podporu
zamestnanostĺ a spoločných školení (ukazovateľ EK) os 60,00

- Počet účastníkov OS 15,00

* Počet účastníkov OS 15,00

- Počet účastníkov os 15,00

- Počet účastníkov OS 15,00

Indiúduálne ukazovatele f wskaŽniki.larr,"

Názvy j ednotliqých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažnĺków

fednotka
Jednostka

Záverečná hodnota
Waľtošó koúcowa

Informačný čiánok szt 4,00

Publĺkácía (napr. kniha, album, prĺručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník
z konferencie, brožúra, katalóg, Ieták, mapa, fi]m, CD s hudbou, prezentácia) szt 2,00

Iné Iiczba 4,00

Náklad publÍkácie szt 280,00
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Cezhraničný dopad / wpľynu tľansgraniczny

Cezhraničnosť projektu spočíva v snahe o vyrovnanie znalostí a praktÍckých skúseností v oblasti
zvýšenia úrovne kvality odboľného vzdelávania v obidvoch stredných školách so Zameraním na
jednotlivé čĺnnosti a manažovanie podnikov cestovného ruchu. Dôvodonr potreby cezhraničnélro
projektu je využitie potenciáIu pol'ského, ale taktiež slovenského odborníkavtejto oblasti a ich
kooperácia vo vzdelávacom procese, čo vyústi do vyrovnania ľozdielov a odovzdávania skúseností
medzi oboma stranami. Nemenej dôležitým cezhranĺčným efektom bude nadviazanie kontaktov
medzi školami, ale hlavne učitelmi a žiakmi škôl. Týmto zároveň vytvoríme základ aj pre dlhodobú
udržatelhosť myšlienky projektu. Nadviazanie pol'sko - slovenských kontaktov bude mať taktiež za
následok odstraňovanĺe jazykovej bariéry vo všeobecnosti.

Interreg

Partneri zabezpečia, aby produkty a ýstedky projektu bo]i využívané cielbqými skupinami po
ukončení realĺzácie projektu. K tomu prispeje aj vydanie pracovnej učebnice , ktorá bude použitá
jednak ako prezentačný materiál k propagácii projektu a vytvorenia záujmu o obchod a služby
medzi cie]bvou skupinou, ale aj širokou verejnosťou. Pracovná učebnĺca bude prístupná pre
všetkých tých, ktorych sa daná téma týka, prípadne sa o ňu zaujíma.
Prehĺbenie spolupráce oboch partnerov pomocou projektu bude taktiež garanciou trvalej
udľžatelhosti pľojektu a rozvljania aktivít v tejto oblasti, či už na zák]ade d?llších projektov alebo
vlastných zdrojov'

Udržatelhosť mikľopľoj ektu / Tľwalošó mikropľojektu

Horizontálne pľincípy t zasady horyzontalne

Horĺzontálne
prĺncípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Kr"ótkie uzasadnienie

princÍp rovnosti
príležitosiĺ žĺen
a mužov
/ Równouprawnienie p}ci

Pozitívny /
Pozytywny

Výsledné produkty projektu budú dostupné pre mužov aj ženy. Tento
projekt nek]adie žiadne obmedzenia z ohiädu na pohlavie a to ako vo fáze
prípravy projektu ( v pracovnej skupine sú muži a ženy), tak aj vo fáze
implemenĹácie a nás]ednom využití qýsledkov a v dobe udržatelhosti.
V prípade podujatí organízovaných v rámci projektu nie sú žiadne rozdiely
medzi ženami a mužmi, ludia oboch pohlaví sa na nich môžu rovnako
podieläť. obchod a služby ako aktivita nepozná rozdelenie pohlavia, preto
projekt bude mať pozitívny vplyv na stratégie vzťahujúce sa k rodovej
ľovnosti. Projektje v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien
a nedĺskriminácie.

Horĺzontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Dľuh
podpory
Typ wsparcĺa

Stručné odôvodnenie
IGótkĺe uzasadnienie

rovnaké pľíležitosti
a nediskrimĺnácia
/ Równošó szans
i nĺedyskryminacja

Pozĺtívny /
Pozytywny

Výsledné produkty projektu budú bez obmedzenia (bezplatne) dostupné
všetlqým žiakom a učĺte]bm školy a všetkym školám, ktoré sa zaoberajú
danou tematikou. Vzhl'adom na špecifĺckú povahu projektu, ktoľou je
rozsiahla oblasť obchodu a služieb, vzniká riziko istého obmedzenia, že
l4ístupy projektu budú používať len osoby, ktoľé majú záujem či znaiosti
v danej oblastĺ. V prípade podujatí organizovaných v rámci projektu nie sú
žiadne rozdiely medzĺ ženami a mužmi, Iudia oboch pohlaví sa na nich
môžu ľovnako podieläť. Projekt je v sú]ade s pľincípom podpory rovnosti
mužov a žien a nediskriminácie.
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Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wspaľcia

Stručrré odôvodnenie
Krótkie uzasadnienĺe

Udržatelhý roZvoj
/ ZrównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozytywny

Realizácia pľojektu a jeho vzdelávacích aktivít ýznamnou mierou prispejú
k rozšíreniu znalostí a praktických zručností účastníkov workshopov
v oblasti pracovnýclr a manažérslcych činností v podnikoch cestovného
ruchu, na základe čoho dôjde k inovácii vyučovacích pľocesoV v školáclr na
obidvoch stranách.
Hlavný cieľprojektu sa zhoduje s defínovanou prioritou, kedže pľojektje
zameraný pľáve na vzdelávanie, cejoživotné vzdelávanie a získanie
prakticiých zručností v oblasti obchodu a služieb'
Z hl?rdiska špecĺfického cĺelä dôjde k podpore zýšenia kvalĺty
a profesĺonality v oblasti obchodu a služieb.

Inteľreg

vYHLÁs ENIA VE DUCE Ho PARTNERA / oŠwreocznNlA PARTNERÁ wIoDAcEGo

Vyhlásenie o zabránení dvojitóho financovania mikroprojektu z fondov EU.
ošwiadczenie o braku podwójnego finansowania mikľoprojektu ze šrodków UE.

Vyhlasujem, že počas realizácie mĺkroprojekty nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štľuktuľálnych fondov EU.
ošwiadczam, iŽ podczas realĺzacji mikroprojektjako ca}ošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspierany ze šrodków innego programu pomocy
UE.

Mikľopľojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Mikľopľojekt bgdzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieú publicznych.

Vylilasu'1eľr, že ľtikľtlpľojekt bude flnancovaný v sú]ädé sÔ zásädamĺ zadávanĺa verejných zákazíek.
ošwiadczam, Že mikroprojekt bqdzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieú publicznych.

Vyhlásenie o pľipľavenosti mikľopľojektu na jeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EU a s národnou
Iegislatívou.
ošwiadczenie o gotowošci mikľopľojektu do realizacji ijego zgodnošci z prawodawstwem UE i krajowym.

Vyhlasujem, že tento mikľoprojekt je pripravený na realĺzáciu, vlastní všet}<y relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EU a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov. 

_

ošwiadczam, iŽ mikroprojektjest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenťy i pozwolenia 6eíi aôtyczy; zgodnie
z pľawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangaŽowanych partnerów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zveľejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na przetwaľzanie i publikowanie danych osobowych,

Súhlasím So spracovaním osobných údajov obsiahnutých v pľedkladanej žiadostĺ a vjej prílohách na účely
spojené s realizáciou mikroprojektu.
WyraŽam zgodq na pľzetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawaľtych w przedk}adanym wniosku i zalqcznĺkach, do celów zwi4zanych
z realizacjE projektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so spľístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie operačných progľamov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na udostgpnienie wniosku podmiotom dokonujqcyrn ewaluacji programów operacyjnych.

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
opeľačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých.
WyraŽam zgodq na udostqpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonujqcym ewaluacji pĺogramów operacyjnych pod
waľunkiem zapewnĺenia przez te podmioty ochľony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Tľestná zodpovednosť za uvedenie nepravdiých infoľmácií alebo podávanie nepľavdivých vyhlásení
odpowiedzialnošó kaľna za podanie falszywych infoľmacji lub zloŽenie falszywych ošúadczetí'

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiqých údajov alebo podanie nepravdirr5Ích vyhiásení.
Jestem šwiadomy odpowiedzialnošci karnej za podanie fa}sz5rwych danych lub z|oŽenie fa}szywych ošwiadczeri.
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Dátum, podpis a pečiatka s menom oprármenej
osoby / Data, podpis oraz pieczqó irnienna osoby upravĺnionej

oficiálna pečiatka žiadatelä / ofic;alna pĺeczqó
vĺnioskodawcy

,'2 zĹL-/1
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I

I

I

I
I

-!i
ti

pečiatka / p' .--"-

Interľeg

PRÍtoHY / zaľ4czľmr

Pľíloha lZaL4czIlik Bolo pľiložené? l czy
dol4czono?

Partnerska dohoda medzi partneľmĺ týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie partnerskie pomiqdzy partnerami w sprawie realizacji mikľoprojektu (zgodnie ze wzorem)

Ano / ľaľ

Súvaha za predchádzajúci rok
Bilans za ubiegý rok Áno / ľaL

Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
Rachunek zysków i stľat za ubiegľy rok Áno / ľuľ

Výpis zo Štátneho súdneho registra iobchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Í&ajowcgo Rejestlrr S4dowego i irlriyuli rejesLr'Úw zgur1ĺiu z'c sLaLuLeĺr

Ano / ľat

Štatút/stanovy
Statut Áno / ľoL

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnopľávnym inštitúciám (tj. že
nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociáInom poistení anĺ daňové nedoplatky)
ošwiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzanĺami publiczno-prawnymi

Áno / ľ"ľ

Vyhlásenie ť5Íkajúce Sa štatnej pomocĺ pre mikroprojekt
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie Ano / ľaľ

Vyhlásenie o poverení realizácie mikľoprojektu ĺnej jednotke
ošwiadczenie o powierzenĺu realizacji mikroprojektu innej jednostce Nie / ľĺe

Vyhlásenie o realizácii ukazovate]'a ýsiedku
ošwiadczenĺe o realizacji wskaŽnika rezultatu Ano / ľaľ

opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
opis wplywu mikroprojektu na šrodowisko Ano / ľaľ

Siručný opis prípravy vjazyku cezhraničného partnera
Skrócony opis przygotowany w jqzyku partnera zagranicznego Áno / ľuľ

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované pol'skou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikľoprojektu'
Inne niezbqdne zal4czone dokumenty wymagane pľawem po]skĺm/siowackim lub speryfíkE mikroprojektu
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