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í. Koordinaóná MAs1:

*aro", nn]""in" 
"nrn'skupina 

Dudváh (v angliötine: LocalAction Group Dudváh)

Sidloi 925 32 Vel'ká Maóa ó,137

löo:42 156 131

§tatutárny orgán: Ing, §tefan Lancz

Kontaktná osoba: Ing. Judita TóthoVá

Kontaktné údaje :

iiri"*-ml,'óoor,t 917,547 448loo421- 31 - 785 81 17lm asdudvah@masdudvah,sk

Reqistrácla vykonaná Ministerstvom Vnútra dia 09,10,20o8 ö, WS/1-900/90-32650

ijili"." i,"ii 
" 

üo.; Rozhodnui;e PPA ö, 4aol715612009 zo dha 03,08,2009,

(d'alej len 'koordinaöná 
lilAs")

2, Projektovi partner é, í:
*r-u, Ú1""r""in;ná skupina Stará Óierna voda (Local Action Group Stará Cierna voda)

Sídlo: 925 03 Horné saliby 297

lóo 42 156 122

§tatutárny orgán: lng. PaVo| Dobosy

KontaKná osoba: lng, l]udovít Kovács

Kontaktné údaje :

t"i'1"9"-."rr, oo421,go8-32o 426too421 -31,7 01 2423lmas-scv@mas-scv,sk

Reoistrácia Vykonaná Ministerstvom vnútra dáa 02,o7,2oo8 ö, WS/1-900/90-32181

uo!i""" 
'r"i* 

voa: Rozhodnutie PPA é, 4aon156l2oo9 zo dáa 03,08,2009

(d'alej len ,,projekto\^i partner ö, 1")

(V texte zmluvy je koordinaöná MAS a projeKoVí partner, kazdá strana zmluvy, oznaéovaná

spoloóne ako,,paÉnei')

zmluvnéstranysapodpisomtejtozmluvyzavázujúkrealizáciiprojektuspolUpráce,ktoníje
;#a"o"m;;;i";ily a zaroven prentasulú, Ze informácie uvedené v zmluve sú píavdivé,

;x$§ffi|":1,*[.J, ó1i,iT i"", 
jl",i:s§§'Ji§?:i":;3:]: jff:'§ÍT]n t aj koord náio,a

zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)



ölánok l
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluw je úprava spoloön]ich cielov a postupov, prostredníctvom
ktonich sa bude realizovat projeK spolupráce ,Po stopách spoloóného kultúrneho
bohatstva v srdci Podunaiskei níiiny" (dalej len 'predmet spolupráce"), práV a povinno§tí
zmluvnych strán pri realizácii projeKu spolupráce, ktori sa realizuje v rámci Programu
rozvoja vidieka sR 2oo7 - 2013. os 4 Leader (d'alej len ,,PRV") V súlade s Ustanoveniami
Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (d'alej len,,Usmeínenie"),
2. Predmetom projektu spolupráce je: Vylvorenie spoloónvch marketingovych produktov,

t,j, príprava Viacjazyönych informaönich tabúl', bedekra - interaktíVnej publikácie o
kultúrnych pamiatkach, ktoré budú slúzif na informovanie náVétevníkov regiónu a Vytvoria

spoloönú identitu a ochranu kultúrnych pamiatok a propagaóno-dokumentárneho filmu,

Uskutoönenie úVodného Workshop, kde sa navrhne spoloóni dizajn a identita propagácie
kultúrneho bohatstva, zorganizovanie informaöno-vzdeláVacieho podUjatia pre aKérov
pósobiacich V oblasti kultúry, Vidieckeho cestovného ruchu, pre miestnych obyvatel'ov a

verejnú správu, ktoré sa bude zaoberat problematiku ochrany a propagácie kultúrneho
dedióstva a Vidieckeho cestovného ruchu, Vyhotovené informaóné tabule k jednotlivym

kultúrnym a historickym pamiatkam, Koré budú náVétevníkov oboznamovaf o základnych
informáciách, t. j. o ich Vyzname, öím budú prispievaf k pochopeniu ich dóleiitosti a potreby
ochrany, Uskutoönenie záVereönej konferencie - animaéné podujatie spojené s náV§tevou k
najvvznamnejéim kUltúrnym pamiatkam V regióne,

ölánok 2
úöel a prínosy

í, Üöel proiektu spolupláce
obidve miestne aköné skupiny spolupracujú uz niekol'ko rokov, organizujú spoloóné

Workshopy a stretnutia, lrAs Dudváh zdruíuje 12 obcí a MAS stará cierna voda 6 obcí.
Územia sú katastrálne prepojené, nachádzajú sa na Podunajskej nízine, V Trnavskom
samospráVnom kraji, na území okresov Galanta a Dunajská streda, VyznaöUjú sa níiinnym
charakterom a Vysokym podielom pol'nohospodárskej pódy. Regióny sú zaujimavé svojim
Spoloönym kultúrnym, historickym a prírodním potenciálom, ako napr.| kostoly, ka§tiele,
t<ririe, vóane mlyny, rieky: Váh; Mal}' Dunaj, Óierna Voda, chránené parky, atd. a taktiei
turistickvmi moinos|ami, ako napr. termálne kúpaliská, Vodná turistika, rybolov, agroturistika
a iné, Na území oboch regiónov sR iije viac ako 28 000 obyvatel'ov, Zámerom projeldu je
vyzdvihnutie kultúrnych pamiatok na územiach MAs Dudváh a N4AS Stará cierna voda,
zabezpeöenie ich spoloónej propagácie a ochrany s mo2nost'ou jeho vyuzitia pri rozvoji
vidieckeho cestovného ruchu a t)im zabezpeóenie vy§éej atraKivity Vidieckych oblasti a
kvality:ivota,
ProjeK bude íie§it problémy spojené s ochranou a propagáciou kultúrnych pamiatok, kedze
V súóasno§ti nie je zabezpeöená dostatoóná propagácia nielen pre miestnych obyvatel'ov ale
ani pre náV§tevníkov územia a samotní miestni obyvatelia öasto krát nepoznajú kultúrne
hodnoty vlastného regiónu, V rámci propagácie je taKiez núdza o marketingové produkty a
spoloöné propagaóné materiály oboch území, kedze iakyto druh materiálu doposial'nebol
Vyhotovení. Zárovefr samotné pamiatky nie sú oznaöené a náV§tevnik - turista, Koni príde
ku kUltúrnej pamiatke nemá o nej k dispoziciiani len základné informácie.
Predkladaní projekt prostrednictvom úóinného komUnikaöného nástroja - kombináciou Webu,

filmu a tlaóenych publikácii, osloví nielen potenciálnych náVétevníkov - turistov a tím sa
podporí lozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ale zárovei osloví a bude informovat aj

domáceho obyvatela.
Rea|izáciou projektu spolupráce chcú partneri napomóct k rie§eniu nasledovnich spoloöních
problémoV, Koré vychádzajú z rozvojovich §tratégii MAS (sWoT a problémovej analizy):

> nedostatok úöinnych informaönich tokov pre informovanie miestneho obyvatel'stva;

' neudr2iaVané kultúrne pamiaiky;



2, oöakávané píínosy projektu spolupráce

oóakáVaními prinosmi projektu sú nastedovné wstupy , Vísledky a dopady|
> vyhotovia sa nové a inovatívne ma*etingové prvky, t,j. bedeker _ interaktívna

puutixácia o kultúrnych pamiatkach, plopagaöno-dokumentárny film, DVD médiUm o

kultúrnych pamiatkach;
> pomo"Óu marketingowch prvkov §a Vytvorí spoloóny marketing Vidieckeho

cesiovného rUchu V oblasti spo|oénej ku|túrnej identity;

> rozvíja sa vidiecky cestovny ruch na území partnerskych regiónov prostrednícfuom

z|epöenia propagácie kultúrneho bohat§tva;
> uáo.nou sóotűprácou miestnych akönych skupín, spoloönimi podujatiami (,Úvodny

workshop s ohtadom spoloönej propagácie a ochrany ku|túrnych pamiatok" a "

záueíeéná konferencia s Ukázkou kultúrnych zdrojov"), Vymenou a prenosom

vzájomnich skúseností sa spoloöne rozvüa, podporí a propaguje Vidiecky cestovní
rUch a dal§ie hospodárske odvetvia

> pomocou informaönych tabúl pri ku|túrnych pamiatkach sa zlepéí informovanosf a

Vzdelanostná úrovefi, resp, ochrana kultúrnych zdrojoV.

nedostatoöná propagácia kultúrnych a historickych pamiatok a rozvoja üdieckeho
cesiovného ruchu:
vzdelanostná úroveli a informovanost' miestneho obyvatelstva je nizka,

3, Hlavni/é ciel/cie|e projeKu spolupráce

ohFedom s cie á och

HIaVnym ciel'om projektu je zvy§it Vedomostnú úrovei, informovanosf a kultúrne v}zitie

miestÁych obyvate|'ov regiónoV, zvyéit' kvalitu iivota a hospodársky rozvoj prostredníctvom

ochrany kultúrnych pamiatok, podpory kultúrneho bohatstva a spoloónej propagácie,

markedngu, Vzdelávania, Vímeny a prenosu skúseností v oblasti rozvoja Vidieckeho

cestovného ruchu a \/"zájomnoU spoluprácou,
specifické ciele proiektuI-- > prostreaniavom informaónych tabúl' o kultúrnych pamiatkach zvy§it povedomie

obyvatel'stva a náV§tevníkov regiónU o kultúrnych pamiatkach a V},tvorif ich spoloénú
identitu a ochranu;

> prostredníctvom marketingowch produktov: bedekra - interaktíVnej publikácie
'kultúrnych 

pamiatok §poloöne s propagaóno-dokumentárnym filmom zabezpeéit
spoloó;ú propagáciu území MAS Dudváh a MAS stará cierna Voda a zároveti zw§if
ich atraktivitu a rozvoj Vidieckeho cestovného ruchu;

> vzájomnou spoluprácou miestnych akönych skupín rozvíjat a podporovat' miestne
parinerstvá fungujúce na princípe Leadera, ochraliovat a propagovat kultúrne

bohatstvo a zabezpeöif Vymenu a preno§ \.zájomnich skúseností V rámci podpory a
propagácie Vidieckeho cestovného ruchu V regiónoch MAS Dudváh a N,'IAS stará
öierna voda;

> pomocou §kolenia ohtadne problematiky ochrany kultúmeho bohatstva á Vidieckeho
cestovného ruchU podporif a vzdelávaf ölenov kultúrno-spoloóenskvch organizácii,
miestneho obyvatelstva a Verejnej spráVy (obce MAS Dudváh, obce l\,íAS Stará
Öierna voda, cirkevné spoloónosii, správcovia kultúrnych zdrojov, atd,),

4, Hlavné öinnosti, prostredníctvom ktonich sa dosiahne splnenie hlavného/ych

ciel'a/ciel'ov projektu spolUpráce

1. e
kuItúrnvch pamiatok

Na zaöiaüu realizácie projeKu sa uskutoóní úvodni jednodóoví Workshop ohl'adne
spoloónej propagácie a ochrany kultúrnych pamiatok. Workshop sa realizuje na územi
piojektového partnera MAS stará Óierna Voda s úöastoU koordinaönej lVAs (MAS DUdVáh),

V úvode sa navrhne spoloóny dizajn a identita propagácie kultúrnych zdrojov, Následne sa



2. aktivita: priprava a osadenie informaönúch tabúF kultúrnvch pa!1liatgk

3,a Pfí mu o kultú
Ü ,mopagaöno-dokum€ntárny film, Koni bude

Drerokuiú moznosti ochrany kultúmych pamiatok Vyznamnych z hradiska rozvoja vidieckeho

i""tá""ir,á ruchu. Workshop je uróen! pre pre zástupcov veíejného sektora, zástupcov

"Jliárn-eÁo ""Xtor" 
tsubjekty p'ósobiacé v oblasti cestovného ruchu) a neziskového sektora

iJui.oue iaruzuni",'obóianike zdruZenia pósobiace V oblasti ku|túry a,cestovnéhho ruchu,

!taj, i"á,i;r"t"ir,;v vrátane plezentujúcich subjektov workshopu bude cca 30 ludí, resp,

iuu,ur,tou. z tor,o cca 15 tudí, resp, subjeKov bude z územia lMAs Dudváh a 15 z územia

Ú;§ 'éfi -Óiern" 
uoda, Víber üöástnikov bude zabezpeöenY na základe vYzvy

zverejnenych na Web stránkach paÉnerov a podanej prihláéky,

;;;;ii ;;;;ú';Jo tr;t oznaeene ani len zákíadnymi informáciami, z tohto dóvodu budú

[.i.rr*ire .t"-irrut"é (slovensk};,, madarskv, nemecky, an9licky jazyk) infolmaöné tabule

;;i;;;i;J Ái, i} a Á3 podta óharakteru á vetkosti kultúrneho zdroja a budú osadené k

"ái"vr"".".isi. 
kultúrny; pamiatkam V regióne, ako napr,: ku kostolom, ka§tierom,

ilrirliti. r,riia, nltvnoÁ, socnam, kríiom, ató,,. obsahom tabúl,budú základné informácie

;i;ii;";"h pámiatt<acn, napí,: vznik, architektonicki ótil, autor, struönY popis, histórja,

á"ni""",'átO| Vyhotovené informaöné tabule k jednotlivlim kultúrnym a historickim

oá.Ltku. budú ;ávétevnikov oboznamovaf o základnych informáciách, t, j. o ich vízname,

;im budú prispieval k pochopeniu ich dölezitostia potreby ochrany, 
.' 

Zá iriiraiu (obsahová piíprava, prektad, príprava dizajnu, technická priprava a samotné

wtrotoveniet infórmaónlch tabút bude zodpovedny kaidi partner samostalne, t, z,:

xlr"iJI"rl"l ÚÁs rvAÓ Dudváh) bude zodpovedná za prípravu a osadenie 72 informaónYch

Na ffiko 13o kultúrnych a sakrálnych pamiatok, z

r.toricr, u#sina ju uer.'Í dót"zitá , hr"di"k rozvoja vidieckeio ce"]""|é!:,,":hi!3:::I"t],".j:

tabúl', z toho:
> formát A1: 20 ks
> formát A2: 16 ks
> íormát A3| 36 ks

ProjeKovy partner (lvlAs stará Óiema Voda) bude zodpovedn}i za píípravu a osadenie 42

informaóních tabúl, z toho|
> formát A1: 12 ks
> foímát A2: 14 ks
> formát A3: 16 ks,

balÉie aktivw budú zamerané na tvorbu spoloöní,ch marketingowch produktov:

obs;ho;ai;§;iÉy dölezité kultúrne,pamiatky z htadiska rozvoja vidieckeho_cestovného ruchu

a oápaoa"i" úzémi MAS DUdVáh a MAS stará Óierna voda, V dokumentárnom filme bude

oáaiiaiéna sporoena identita kuliúrnych pamiatok, kde budú postupne prezentované véetky

i,;rná.né xuriurn" pamiatkv dynamickou a zá1ivnou formou, Film bude taldiez umiestneny

ná jámovskVch webowch siránkach MAS Dudváh: www,masdudvah,sk a MAS Stará Cierna

voda: www,Áas-scv,sk. kde si ich budú möct' záujemcovia bezplatne stiahnuf, Táto aktivita

i" 
""r.iaorózita 

z r,t"aiska propagácie, kedze takíto druh filmu o spomínaních územiach
'eite neexistule, cielom dokumentárneho filmu je rozvíjat informovanosf o obidvoch

uru.iácn, zvysit o neho záujem, rozvíjaí moinosti vidieckeho cestovného ruchu a zvyéif

kvalitu zivota miestnych obyvatel'ov,
Éirrn O"a" pripraveÁ! v rózsahu min, 30 minút (cca 2 min, na jednu obec), v étyroch

iázvkovúch muiáciách (slovenskv, mad'arskí, nemecki a anglickv),

Á'pripi"u" tejto aktiviiy bude iodpovedná koordinaöná MAs (MAS Dudváh), ktorá V sebe

zahíóa nasledovné öinnosti:
> obhliadka oboch území;
> vyhotovenie literárneho a technického scenára;



natáóanie V teréne;
zabezpeóenie textoVich podkladoV;
zabezpeöenie autorskych práV a licencií;
réria dokumentárneho filmu (strih, úprava, grafické práce, zvuková Viroba, jazykové
mutácie, atd.),

4. akiivita: Príprava bedekra - intelaktíVnei Dubliká túrnvch
Bedeker - intefaktívna publikácia bude pozo§táVai Z 2 óasti

oloéhé i o-vzd

ch

1, éast'- publikácia., obsahom publikácie bude popis kultúrnvch zdrolov - kultúme a
§akrálne pamiatky z území MAS Dudváh a MAs stará Öieina vodá V slovenskom
madarskom, nemeckom a anglickom jazyku spolu s vyhotovenou
fotodokumentáciou;

2. éast' - DvD médium.. súóaslou publikácie bude prilozené DVD médium (nalepená na
zadnú stranu) s obsahom propagaóno-dokumentárneho íilmu o Vyznamnich
kultúrnych pamiatkach V regióne Vo íorme DVD nosióa, 1,4enu DVD média búde
pripravené tak, aby si divák po spustení dokumentárneho filmu mohol Vybrat'min,
podl'a jazykowch mutácií (slovensk]i, madarsk}r, nemecky a anglickyi a podla
jednotliWch obci.

Toto interaktíVné knizné Vydanie v sebe skniva Vel'k]i potenciál vo forme komplexnej
propagácie kultúrnych pamiatok na obidvoch územiach, zabezpeéenie rozvoja vidieckehó
cestovného ruchu, a tym aj oslovenie §i.okej Verejnosti a v§eiklich vekovlch kategórií.
Publikácia bud€ slúzif pre miestnych obyvatel'ov, náV§tevnikov územia á na róz-nych
medzinárodnych a inych stretnutiach.

ciel'om .jnteraktivnej publikácie je Vyhotovenie spoloönej publikácie - spoloöného
propagaóného materjálu, ktoni bude slúzit'na informovanie náv§ievnikov regiónu, Vytvorenie
spoloönej identity kultúrnych pamiatok a lákavou formou - dokumentárnym iilmom pritiahnuí
óo najviac náv§tevníkov,

za obsahovú prípravu a preklad bude zodpovedni kazdí partner samostatne, Za
:y|:l9!"ii: ]§"h"i:|a^a^gla|lc!.á 

príprava a tlaö) interakiívnej pÜbiikácie bude zodpovedny
pro]e|íovy paítner N4AS Stará cierna voda, Za Vyhotovenie (grafická, obsahová a technická
Plip]aY?l _DYD média o v}?znamnich kultúrnych pamiatkach-bude zodpovedá koordinaóná
MAS (MAs DudVáh),

PUb|ikácia bude obsahoval 50% údajov z územia projektového partnera MAs Scv a 50%
údajov z územia koordinaönej i,,lAS Dudváh, Po vyhotóvení publikácie, 60% bude mat k
dispozicii koordinaöná MAS a 40% projektow partner,

Technické parametre publikácie:
> poóet kusov: min, 2 500 ks.
> íormát: A4,
> farba: 4+4 cl\rYK,
> poöei strán: min. 44, z loho 40 strán Vnútorntich (papier 90 g oNL, obojstranne

natierany lesk|}i) a 4 vonkaj§ie strany (papier t50 gramovli oNL obojstranne
natierany Ieskl}i),

V rámcj tejto aktivity budú Wkonané nasledovné öinnosti V rámci oboch území:> zber údajov o kultúrnych pamiatkach;
> Vyhl'adanie archíVnych fotograíií a príprava aktuálnej fotodokumentácie, Korá budepriamo pouziteíná na marketingové úiely a príprávu daléich wstupov projektu

(technické parametre: nin, rozlí§enie 3oo dpi. Vo formáte JPG), atd,

5,
vvuiitie kultúrneho dediéstva v cestovnom ruóhuii-
JednodÉové VzdeláVacie podujatie zamerané na spoznanie a Vyu2itie kultúrneho

dediösiva v cestovnom ruchu sa uskutoöni v 4, meslaci realizácie pioiáktu na území
koordinaönej MAS (MAS Dudváh) s úöast'ou projektového padnera rMn'S §t"ra ÓLi"á



f

l

voda). Témou öko|enia je: "Kultúme a historické zdroje V srdci Podunajskej níziny a tvorba
produktov Vidjeckeho cestovného ruchu", kedze V obciach na územi l\,,lAS Dudváh a MAS
Stará cierna voda sa nachádza \.iznamny kuJtúrny a hjstorick}7 potenciál, ktorti Vytvára líniu
pútavvch ciest kultúrnych a sakrálnych pamiatok, po kto,]'ch mó2e náVétevnik putoval,
spoznáVaf ich a propagovaf aj V zahraniói, skolenie bude uröené pre subje|ty zaoberajúce
sa obnovou a ochranou kultúrneho dediöstva a ce§tovním ruchom v poöte min, 20 ludí z
oboch území, Vyber úöasiníkov bude zabezpeöeny na základe Vyzvy zverejnenych na Web
stránkach partnerov a podanej prihlá§ky.

5. aktivita: závereéná konferencia s ukáikou kultúrnvch zdloiov
Na konci realizácie projeKu koordinaöná l\,,lAS (MAS Dudváh) zoIganizuje záVereönú

konferenciu s ukáikou najwznamnejóích kultúrnych pamiatok na oboch územiach, V prvej
óasti konferencie budú prezentované Vysledky a Vistupy projektu, ako napr.: Vytvorené
spoloöná identita propagácie kultúrnych zdrojov, propagaóno-dokumentárny íilm, bedeker o
kultúrnych pamiatkach, atd',, Taktiei budú pre.okované moznosti Vyuzitia kultúrnych zdrojoV
z hradiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu do budúcna, V rámci druhej óasti sa
realizuje návéteva k najviznamnej§im kultúrnym pamiatkam V regiónoch |VAS Dudváh a
MAS stará cierna Voda. Animaöné podujatie bude uröené pre subjekty a aKérov
pösobiacich V oblasti kultúry a cestovného ruchu, miestnych obyvaterov, samospIávy, v
poöte cca 50 l'udí spoloóne z oboch regiónov, Vyber úöastníkov bude zabezpeéenyi na
zák|ade v,lzvy zverejnenych na Web siránkach partnerov a podanej prihlá§ky, Pri váö§om
záujme budú smerodajné nasledovné kritéria| za jeden subjekt móze byf len jedna osoba a
dólezitli bude dátum podania prihlá§ky.

7. aktiVita: Manaiment DíoiektU
organizaóné zabezpeöenie úVodného Workshopu, záVereönej konferencie a Vzdelávacieho
podujatia, zabezpeöenie pracovn}rch stretnuti medzi partnermi projeKu, napl,pri príprave
podkladovych dokumentov do spoloóntich propagaónych materiátov (napr_ do publikácii,
k propagaöno-dokumeniárnemu filmu, k ;nformaénym tabuliam, atd,), komunikácia s
dodáVatermi sluzieb a tovarov, majitel'mi kultúrnych zdrojov; lealizácia Verejnych
obstaráVani, zabezpeéenie publicity a infofmovania projeKu, finanöné a obsahové
Vyhodnotenie projektu (napr. priprava ZoP, monitorovacej správy, atd,),

5, Zodpovednost pri hodnoteni projektu spolupráce ,
Na hodnotgnie projeKu spolupíáce bude Vyivorenti 2 élenny kontrolny oígán projektu
(predsedovia dvoch 

_ 
p€rtnerskich MAs), pre honi Vyhotovia iodpovedné osóly ia Íttls

(manazéri projektowch partnerov) kazdy §tvrtrok obsahovú a finanónú správu o p.iebehu
realizácie projektu, Hodnotenie projektu spolupráce bude Wkonané v rámci prácovnlch
stretnUtí,

bUdú ovné mílnikv na realizáciu aktivít:
írniky DátumJe íealizovan)i, ,üvodny jednodiovy Workshop

propagácie a ochlany kultúrnych pamiatok"
s ohtadom spoloönej Koniec 2, mesiaca

Je realizované "spoloöné informaöno-\zdeláVacie poaujátiJEmerare na
spoznanie a vyuiitie kultúrneho dedióstva V cestovnom ruchU''

Koniec 4, mesiaca

Je pripraveny propagaöno-dokumentárnv f]lm o kultúrnvch oámÉimch- Kon ec 7 mes ace
§ú Vyhotovené informaöné tabule kU kUltúrnym pamiatkam Kon ec 8, rnes aca
sú Vyhotovené bedekre - intéraktívne publikácie o kUltúrnvch Damiatkach Kon ec 8, mesiace
Je vyhotovené DVD médium s obsahom dokumentárneho filmu k bedeku Kon ec 9, mesiaca

Je rca|izovaná ,,závercóná konferéncia s Uká2kou kultúrnvch Damieiók. Koniec 10,mesiáca

Óal§ími ukazovatel'mi pri
monitorovacie ukazovatele,
partnerov,

hodnotení projektu spolupráce budú
ktoré budú kontrolovat a hodnótif

stanovené a plnené
manaiéri projeldoVích



r ólánok 3

Te.mín rea|izácie proiektu

1, Termín realizácie projekiu spolupráce,. 01/2012 - 10/2012

2. Termin realizácie projektu zo §trany koordinaónej MAs : detto ako v bode 1

3, Termín realizácie projektu zo strany projeKového partnera ó. 1,. delto ako v bode 1

1.

2.

1-

2.

3.

Ölánok 4

celkow plánovaní rozpoöel projeKu spolupráce, podiel kaidého z parlnerov,

maximálna suma oprávnénych v,idavkov oprávnené vídavky

celko\.i rozpoóet projektu spolupráce je Uveden}i V P.ílohe ó,1 k tejto zmIUVe, Korá

tvorí jej neoddelitelnú súöasí,

Suma, ktorá je Uvedená ako spoloöné Vydavky v Prílohe ö. 1 k zmluve, bude érpaná

tym partnerom projeKu, Koni si ich v rámci Prílohy ó, 1 uplatnil. Spájanie spoloönvch

vydavkov a ich uplatnenie v rámci :iadosti o platbu podáVanej na Pódohospodársku

platobnú agentúru in}i,m partnerom spolupráce je neprípustné,

ölánok 5

v§eobecné povinno§ti partnera proiektu spo|upráce

Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúóastliovaí kazdy partner projeKu

spoIUpráce.

Partner projektu spolupráce zodpovedá za rca|izáciu svojej óasti projektu a za to, ie
ju bude realizovaf v súlade s ustanoveniami uvedenymi V ziadosti o nenávratny

ílnanóny príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 VykonáVanie projektov spolupráce (dalej

len 'zoNFP pre opatrenie 4.2") a záíoueá v §úlade s podmienkami ZmlUVy

o posk},tnutí nenávratného finanóného prispevku z pRv, príslu§nou legisletívou

a usmernením.

Partneí projeKu spolupráce zodpovedá za svoj rozpoöet do Vy§ky óiastky, ktorou sa

zúöa§tfiuje na projeKe a zavázuje sa, ze posk}tne svoj podiel spoluí]nancovania,

ölánok 6

Úlohy parinerov pro|ektu spolupráce

1, zmluvné strany sa dohodli, ze sa budú podielaf na realizácii projektu spolupráce

Uvedeného V ól, 1 tejto zmluvy, nasledovne:

11 Koordinaóná MAs]

Koordinaöná MAs koordinuje projekt spo|upráce V plnom rozsahu, zodpovedá za

riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi öinnosti medzi projektovymi

partnermi, je komunikaönvm kanálom s Vnútro§tátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie

informácií tíkajúcich sa realizácie projektu, Princíp koordinaónej MAS musi byf

dodrzani poöas celého obdobia realizácie projektu spoIupráce (pövodne stanovená

koordinaöná MAs nemöze byf V rámci projeKu nahradená inou koofdinaónou MAS),



PráVa a Dovinnosti kooldinaönei MAS;
- Koordinácia, monitorovanie a Vyhodnotenie Véetkích aKiVít projektu,
- zvoláVanie a riadenie koordinaönich pracovnich stretnutí,
- informovat partnerov o priebehu projeldu,
- komunikácia s Pódohospodárskou platobnou agentúrou.
- zabezpeóenie chodu projektu ako celku, vedenie agendy projektu
- realizácia aKivít podta ,ölánku 2 Úöel a prinosy. bodu 4" tejto zmluvy
- zabezpeöenie úóasti zástupcov MAS na koordinaön}ich pracovnych stretnutiach
- plnenie povinnosti Vyplyvajúcich z píavidiel, ktonimi sa stanovujú podmienky pre
opatrenia 4,2 VykonáVanie projektoV spolUpráce

1,2 Projekto\^7 partner ö, 1:
práva a povinnosti Droiektového partnera 1:

- realizácia aktivít podra ,,ólánku 2 Úóel a prínosy, bodu 4" tejto zmluvy
- zvoláVanje a riadenie koordinaön]ich pracovních stretnutí,
- úóasf zástupcov MAs na kooídinaónych pracovnich stretnutiach
- plnenie povinností vyplyvajúcich z pravidiel, ktortimi sa stanovujú podmienky pre
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

,1.3 spo|oön\' personál partnerov:
Rozsah a charaKer plánovanúch óinností a Dovinnosti Vóetk\ích partnerov:

Poöas realizácie projekiu spoluprace sa Vytvorí spoloöná personálna

a administratívna §truktúra, ktorá je vel'mi dölezitá z híadiska úspeénej implementácie
v§etkích aktivit predkladaného projektu, V spoloónej étruktúre kazdú partnerskú MAs bUde

zastupovaí jedna zodpovedná osoba av rámci implementácie aktivít projektu jednotlivé

úlohy a zodpovednosti budú rozdelené nasledovne:

MAs

a lea izác]a Woíkshopu
MAs Dudváh,
lMAs slará

Workshop oEanizu]e MAs
siará Óiema voda s úöa§tou
n|As Dudváh a ich zástupcov,

2 1 öest zabézpeéenie
prípráry obsahu á prekadu

2 öast zabezpeö€nie
glafckého dlzajnu,
technickej pípÉW a
vyhotoveniá infomaó.rch

za pííVav| (obsahóvá
píipÉVá, pleklad, píplava
dizajn!, technická príprava
a samotné lYholov€nie)
infomaönrch tabúl (da]ej ln
bude zodpovedni kazd'
paítner samoslaine, i, z, N4As
DUdVáh za 72 ks lT a MAs
§lará Ó|ema voda za 42 ks lT,

3,
preprodukcie, pródukcie

dokumentáneho lilmu -
zabezpe€nie superuízora
aktivity

N4As Dldváh l,,,lAs DudVáh,
l','lAs slaÉ

v dokuménlámom íilme bude
predstavená a pÉzentovaná
spoloaná identita kultúrnych
pamiatok, kde budLl postupne
pEzeitované V§elky
viznamné kUliúne pamiaíq z
územia N,!As Dudváh a MAs

1, óast zabezpeóen e
prip.aly obsahu a plekládt

2 óásr] zabezpeóenie
graíického dlzájiu,
iechnickej pípÉW a tlaö

3. öast pfuuva DVD
média s obsahom
d.kuméniáméhó fi mu dó

lllAs stará [4As slará

l',{As Lr Dudváh

zabezpe@nie priprály
obsaht] a prekadu bedeka
bude zodpovední kaidi
padnel samostatnei gÉficki
dizáji, technickú pípravu
á iláó zabezpeöi NiAs stáíá
Óerna Voda, Píp€V! DVD
médiá s obsahom
doklmenlámeho iilmU do
bedekra a supeívízora aktivity
zabezDeóí l,iAs Dudváh



5. spoloóné iníomáóno-
Vzdelávacie poduiaiie
zamerané
spoznanje . vyuzitie
ku]túrneho dediasiva v

a leaizácja iníoímaón}
vzdeláVacieho podu]aiia

lMAs Dudváh lnfoma6GPd+áÉce
podujaüe dlaniaae l(As
Dudváh na svorm lEái
s úÉslou MÁs srjJá céE2

6
konfe€ncia s ukáikou a íeallzácia koníerenc e

MAs DUdVáh lllAs DUdVáh, Konle.encju orgáiaÉ MAs
Dudváh s úaaslou MAs stá.á
Öiema voda a idl záslüp@v

7
imp]ementácie prcjeldu

l\,lAs DUdVáh/
MAs staíá

MA§ Dudváh,
l,/As slará

Kazd,] parbel ryoe
zodpovedny a svo] rc4oeL

Re.lizovanó éinno§ti, úlohy

a Éalizácia wolÁshopU
Wortshop oqanizuje N/tAs stárá ciema voda
s úóástou MAs Dudváh a ich zástupmv.

o1no12
02í2012

r E*r zaoezpe;erie pripralY obsahu
a prekladu iníomaönych tabúl,
2, óast zabezpeéenie gElického dizajnu,
technlckej plipláW a vyhotovenia

za prípravu (obsáhová píjprava, preklad,
pnpÉVá di2ájnu technicka píipláva
á sámoiné !.yhotovenE) nfomáénich lábúl
(dále] lT) bude zodpovedny k.;di p.dner
§:mórl.iné t z MAs Dldváh zá 72 ks lT a
MAs stáíá óiema voda za42 ks lT

o2l2012
óano12

3 Plíprava propagaaro-
dokumentárneho íilmu o

zabezpeöenie preprodlkcie, produkcie

a pospíodukcie plopag.éno,
dókUméntámeho filmu - zabezpecenle

V-iit-umentarnon titme ouae predslavená á
píezentovaná spoloaná ldentile k! túmych
Damiatol lde budü postupne prezentované
vseIk! viznemné k! turne pamÉtly z Uzemia
MAs n,.iváh á MAs Stárá Óiemá voda

o3l2o12
0712012

4, Priprava bedekra -
iiterakiíVnej publikácie o

Í, öast zabezpeéenie prípravy obsahu

2, iasi, zab*peaenie qEficleho d zairU,
teánick€ipíp€W a tlaó bedekrá
3, öasl: príprava DVD média s obsahom
dokurn€niárneho íilmu do zadnej öastj
bedekla

zabezpeéenie prlpÉW obsahu a preklad!
bedekla bude zodpovedny kazdy padnel
sémNtatne' gi.iicky dEa]n, techr clú
pnpíav! á tlaa zabdpeci l\,!As stalÉ ciema
Vod. Priplév! DVD média s obsahom
dokumenlámeho flmu do bedekla a
surerujzora aktivilv zabezpeöi MAs Dudváh,

oz2012
0912ó12

5. spooóné iníom6e.o-
vzdelávace podujaiie
zamerané na spoznarie á
wuritie kultúmeho
dediöslvá v cestovnom

organlzoyanie arcalizácia ]rfomaöno
vzdeláVac]ého podujatia

lníonnaóno-Wdelávacie podujatle oryaijzuje
íllAs DUdVáh ná svojom území s úéasíou
lVAs stana Ó]ema voda a ich zástLjpcov,

o4l2o12
o4l2ó12

6, závereöná koníeíencia
s Ukirkou kutúmych

organizovanie á €alizácia konferenc]é Koníercnciu oEanizlje lltAs Dudváh
s ú€stou MAs slaÉ Óierna voda a ich

o912a12
1ol2a12

Z.bezpeenÉ mplemeniécie prcjektu Kardi partner bude zodpovedni za svoj
r.7b.a€t sV.é ú ohvá akiivitv,

0112012
1al2o12

1,

Ölánok 7

Öinnosf Koordinaönei MAs

Plánovanie, óasovy harmonogram

1.1

Do Vsetkych plánovanych akiivít budú zapojené v5etky partnerské MAs, Podíobny popis jednotlivych

aktivít vid V'ölánku 2 Úöel a prínosy, bodu 4" tejto zmluvy.

opráVnené vydavky - Príprava projektu spolupráce

1.1,1 ?reuádzko\á a administratíVna öinnost:0,00 EUR

1,,1,2 Externé V}idavky : 0,00 EUR
,1.,1.3 lnterné wdavky| 0,00 EUR

1,1,4 Personálne vydavky: 0,00 EUR

1,1,5 cestovné, stravné a ubytovanie: 0,00 EUR

1,1,6 Koordinácia V rámci prípravy píojeKu:0,00 EUR



1.2 opráVnené wdavky - Realizácia projektu spolupráce

1_2_1 Prcvádzkoyá a administratíVna öinnost: 360,00 EUR

1,2.2 Externé wdavky: 300,00 EUR

1,2,3 lnterné vídavkyi 0,00 EUR

1,2.4 Personálne wdavky: 3 090,00 EUR

1,2.5 cestovné, stravné a ubytovanie: 0,00 EUR

1.2.6 Koordinácia spoloónej implementácie projektu: 0,00 EUR

1,2.7 lmplementácia óinností opahení osi 32: 21 530,00 EUR (z toho:

spoloöny marketing Leaderovskych skupín - ,í4 930,00 EUR, ochrana
spoloöného kultúrneho bohatstva - 5 700,00 EUR, Budovanie kapacít

- 900,00 EUR)
,1.2,7,1 Vistupy3: Vid'dole V taburke

'l ,2.7 .2Miesto rcalizáciea: Vid dole V tabul'ke

1,2,7,3 Óasovv rámec' , vid dole v tabul'ke

' Uvedte óinnosti, Koré s3 budú realizovat v rámci proieKu spolupláce V súlade s Usmernením píe 3dministráciu
osi 4 Leadel, kapitola 6, opairenie 4.2 VykonáVanie projektov spolupláce, óast rozsah a öinnosti a sú V súlade
s cielmi opatlení osi 3, Uvedenich V LJsmernení, Prilohe ö,6 chalakeíislika priolit a opatrení osi 3, kloíé sú
implementované prostíedniclvom osi4.

'Uvedle ple kidu ainnosí L]Vedenu Vbode 12,3 lmplemenlacia ö,'rnosti opaleni os 3 rysiup - opravneni
vidavok, ktori bude predmeiom koniroly na mieste (napl.: tlaó publikádí, tvoba Webovej stránky, \^y'stavba
vlhliadkovej Vere) vsúlade s Usrnemením pre administrá.iu osi 4 Leadel, kapitola 6, opairenie 4,2
Vykonávanie projektov spolupráce, bod 6.6 Kritéria pre uznatelnost Vidavkov, Zároveó Uvedte, öi s3 jedná
o individUálny alebo spoloóni wdavok

a t]vedle pre kazdi vystup v bode l ,2,3, 1 mieslo íealizácie (obec/obce) kde sa bude óinnost - Vistup rykonáVat,
_ napr,: Vistavba whjiadkovej Ve:e, in§tálovanie a wroba hi§torickich tabúr á pod,
5 

Uvedte óasovi rámec realizácie óinností uvedenich V bode 1 ,2,3, lmplementácia óinností opatlen í osi 3
(zahájenie, mesiac/rok, ukonóenie mesiac/rok).

sk!pín)

PripEveníobsah a preklad ,,Bedekra - intéÉKíVnej publikácié
o kultúmych pamiatkach z územia MAs Dudváh" Pub]]kácia
bude ob§ahoval cca 50% údajov z územia prcjeKového padnera
MAs scv a c@ 50% údaiov z územ]a kood]naön€j [,|As DUdVáh,
Jazyk pub]ikácie: slovenski mada§ky , anglicky a nemecky,
fomái 44 a Doéét shán min 40sirán,

Ven<á iiaÖ3.925 32
o2l2o12
ó6l2n12

soV

Vyhotoven' propagáöno-dokumentámy íjlm o klllúrnych
pamiaikach a prirodnich krásach na územi i!|As Dudvéh a l\,|As
stará ciemá Voda, Vdokumeniárnom lilme blde predsláVená
spoloórá idenljla kultúrnych pamiátok kde budú poslupne
pÉzeniované vÉetky Viznamié kultúme pamiatky dynamjckou a
ziá.rivnou íomou, Fim bude obsahovái vaeiky dOlerité informácie
z hladiska lóaoja vidieckeho cR a prcpagácie Égiónu, Fiim bude
pripÉVeny V §lyroch jazykovrch mutáoiách _ slovenski, máda6kr,
nemeck' á angl]c"\' já:yd adlzka filmL] bude v@zsahu min,ao
minút (cca 2 min, na iednu obec), Píprava filmu pozosláva napl
nasledovnich óinnosti: obhliadka oboch územi, v,yhotovenie
litelárneho atechnického scená.a, naláöanie v leléne,
zabezpeóenie iexiovich podkladov, zabezpeéenie autoiského
práva a l]enc]i, ré:ia (slrih, úpEvá, gbfické práce, zvuková

Veltá i,|áöa 925 32

WW,masdUdvah,sk

0312012
0712012

soV
Vyhotovené DVD médium § obsahom dokuméntárného lilrn u k
inteÉktívnej F]blikácii. obsahom DVD méd]a bude vyhotoveny
orooágáóro_dokumentjrny frlny o kulli.noa bo\.lslle legbnov
MenU DVD média bude pfipravené lák, aby si divák po spustení
dokuméniámeho flmu mohóLVybíal m]n. podra jázykovich mutácii
(slovenskv, madaiskv, nemec*v a anolickv) a Dodla iednotlivúch

Niaéa.925 32 Veká a7l2a12
a9l2a12



obci Príprava DVD média pozosláva iapí nasledovnrch öinnosti:
z plípíavy a tláóe graíického náV.hU ia obal obsahovej
a iechnickej prípravy, átd', Vyhótoveré DVD média budú sú&sfo!
bedeka _ inleÉKívnei pub ikácie. ktorízebdpeóUie N,|As scv

Homé sáliby, 925 03

é,29,7)

Realizovaná,,závéreöná konferencaa sukárkou kultúrnych
pamiatok" _ animaéné podujatie, 1, Öasl jednod,iovej
koríeíencie bude sláVnostnéhó cherákteru (napr, prezentácia
vislupov prc]eki!, plánovánie dé|§e] spolupíá@ plerokované
moznostiWlzit]a kultúmych zdrcjov z hladiska Dzvoja v]dleckeho
cestovného ruchu do budúcná, aid.) a v rámci 2. öásti sa realizlje
.a]stevé l r.,!ryz-áanej§ÍT lulla,nyr oériátkéF r' regió1o.\
MAs DUd,jn á MAs stára c erna voda, Poéel jaaslníkoJ vráHne
prczentuiúcich subjektov koníerencie bude ccá 50ludí, spoloóne z

Malá Maöa, lvlátú§kóvo,

Váhovce, Veílá í\,|áöa),

saliby, Dolné saliby,
Vózokeny, Tómá§ikovo,
KrálóV BDd á Jáhódná]

09l2a12
1ol2a12

PripÉvení ob§ah a preklad "lnfomaönych tabrlP kultúhych
pamiatok na ÚzenÍ MAs Dudváh", ob§ahom tabúi budú
základné iníomácie o kulll]mych pámiafkach, napí.: Enik,
umeleck' sloh, aulol, st ,ór' popis, hi§tóriá, atd, obsah a preklad
bude pripraveny k 72 kuftúlnym pam atkám z územja [4As
Dldváh, kioú bude po!rit]' na Vlhoiovenie iníormáönich tabúL
Jazykové mulácie: slovensky, madáBki, nemecki aangli*i),

Ven(á ]\,|áöa, 925 32
o2l2a12
o5l2a12

vyhotovenié "lnfo.máönrch tabút kultúmych pamiatok na
ú2émí MAs Dudváh", obsahom tabÚl budú zákládné ]níomác]e o
kultúrnych pamiatkách, napr: wnik, !íneLecky sloh, alior, struöny
popis, história, ald. Pre územie i,iAs Dudváh bude Vyholov€nych
72 jnfomaönych tabúl kViznamiim ku]tLjmym pafi]iatka, Prlprava
infomaónrch tábúl pozostáva napr. nasledovnych öinno§tl:
pripra!"/ a Vírobygrafckéhó návlhu, iechnickej prípravy, samolrej

íMAs D,]dváh

íMalá N,laéa, lMaiúékovo,

Váhovce Velká Maóá )

05l2a12
0a2a12

§ov

Realizovaná,,§!9l9]a!!j!b!!eé!9:!zd9!É!B9i9_ |!rie]!!9
záméÉné ná smznanié a wuiiüe kultúmého dédiaswa v
999&y!9!_E!!". Témo! §kolenia bude: "Kultúme a histoíické
zdroje V sdci Podunajskej níiiny a fuorba produkiov Vidieckeho
estovného ruchu' Poö€t úéestnikov vrálane plezentujúcich
subjeKov konfeÉncie bude min, 20 lUdí, spoloene 2 oboch

Malá llaéa, Málú§kovo,

vahov@, Velká l',4áéa)

sáljby, Dolné sa iby
Vozokany, Tomá§lkovo,
Králov Brcd a Jahodná

D4l2a12

2. Dopady projektu pre koordinaönú MAs,
> Vytvoíísa spoloön}? marketing Vidieckeho cestovného ruchu V oblasfi spoloónej kultúrnej

identity;
> zlep§í sa informovanosf a Vzdelanostná úroveli vidieckeho obyvatel'stva, resp, ochrana

kultúrnych zdrojoV.
> vytvorí sa §ilny marketing vidieckeho cR V regiónoch V oblasti spoloónej ochrany

a identity kultúrneho bohat§tva,

3, Uvedte spósob a zodpovednosti pri hodnotení óasti projektu koordinaönej l\.4As-

Na hodnotenie projektu spolupráce bude V},tvoreny 2 ólenny kontrolny orgán projektu
(predsedovia dvoch partnersklich l,'lAS), pre Koni Vyhotovia zodpovedné osoby za MAs
(manazéri projeKowch partnerov) ka2d}i §tvrtrok obsahovú a íinanönú spráVu o priebehu
realizácie projektu. Hodnotenie projeKu spolupráce bude Vykonané V rámci pracovnich
stretnutí.

pre koordinaónú MAs budú smerodainé nas|edovné míl'nikv na realizáciu oroiekowch aktivít,
]re le zo né:

Mífniky Dátum
Je íealizované "spoloöné informaóno-VzdeláVacie podujatie zamerané na
sooznanie a wuzitie kultl]rneho dediöstúa v cestovnom ruchu"

Koniec 4, mesiaca



Je DriDravenV Drooaoaöno,dokumentámV f]lm o kultúrnvch pamiatkach Koniec 7, mesiaca
Sú Wl^otove.ré la'ormainé TaoUle kU kUltjínvm parriatka,n koniec 8 mesiaca
Je whotovené DvD médium s obsahom dokumentáíneho filmu k bedekíu Koniec 9. mesiaca
Je realizovaná.ZáVe,ecná koníeíencia s uka2koJ l'Lltúínvch pam,atok Koniec 10,mesiaca

Réalizované éinnosü, úlohy

a realizáciá woíkshopu
Workshop oQanizuje MAs siaÉ cie.na voda
s úóáslou lMAs DUdVáh e ichzástupcov,

01l2o12
02l2o12

1, éasi: zébezpeóenie plipraw obsahu
a plekladu iníomaönrch tabúl
2, óast: zab*peénie ghfického dizajnu,
te.hn]ckel priprav! a !ryhoioveria

za príplavu lobsahové príplava, preklad,
pripráva dizajn!, technická píprava
a samotné Whoiovenie) infomaóirch tábúl
(dálej lT) bude zodpovedry kaidi pa.tier
sánostatne,1 z MAs Dudváh zá 72 ks lT a
lMAs stará öérná Voda2á42 ks lT,

0a2a12
ou2a12

3, Priplavá plópagaén}
dokumenlámeho flmu o

ZabezDeö€nie pÉpíodukcie, produkcie
a posprodukcie propagaöno_
dokumentárneho íilm! - zabezpeóénie

V dokumenláínom f lme bude predstáVená a
plezentovaná spoloóná identita kultúmych
pamiátok, kde budú postupne pídentované
V§elky Vyznahné k!lúrne pámiatky z územia
]\,|As DUdváh á MAs stárá öiémávode.

a3l2a12
a7Dr)12

4. PripráVa bedekra -
inlelakiivnej plblikácie o

1, éasf: zabezpeéen e prípravry obsahu

2 öasr: zabezpeöenie gráíického dizajnu,
iechnickej pípravy á ilaé bedeka
3, éast: priprava DVD méd]a s obsahom
doklmenlámeho ilmu do zadnej €sti

zahezpeéEnie plíplaw obsáhu á pEkad!
bedekra bude zodpovedni kaidi partneí
samostatnej gl3fck' dizain, lechnickú
pípravu atlaé zabezpeéí lMAs stará Öieína
voda. Prípravu DVD médiá s obsahom
dokumeriárneho flmu do bedekra a
sloédízórá ákt Vtv zab€zDeóí MAs DUdVáh,

a2l2Q12
a8]2a12

5, spoloéné infomaöno-
vzdelávacie poduiatie
zámerané na spoznanie a

Wu:itie kulúrneho
dediósivá V @slovnom

organlzovanie aÉálizácia ]nforinaöno-
Ede éVacieho podujaiia

t nfoínáén o_vzd é áVa cie podujalie oBánizuje
[rAs Dtdváh na svojom územi s úöaslou
N4As stará cernavode á lch zásiupcov.

u12012
u12012

6, závercóná koníelénciá
s Ukárkou kultúrnych

oftánizóv.n é á rcá]izáciá kóníérencle Konferenc]u oroanizlie inAs Dldváh
s úöasto! N,lAs sla.á öiema voda a ich

09l2o12
1ol2o12

Záb€zpeóenie implemeniácie p@jeKu Kárdi partnel bude zodpov€dni za svoj
lózooGt svoié úlohv á áktivitv

0112012
10l2o12

1.

1.1

Do Véetkvch plánovan}rch aktivít budú zapojené V§etky partnerské MAs, Podrobny popis jednotliwch

aktivít Vid V 'ólánku 2 Úöet a prínosy, bodu 4" tejto zmluvy,

ölánok 8

Öinnost' projektového partnera ó. í
Plánovanie, óasovi harmonogram

opráVnené Vydavky - Príprava projektu spolupráce

1.1.1 Prevádzková a administratíVna óinnosf: 0,00 EUR
1,1,2 Externé wdavky: 0,00 EUR

1,1,3 lnterné wdavky: 0,00 EUR

1,1,4 Personálne Vidavky: 0,00 EUR

1,1,5 cestovné, stravné a Ubytovaniei 0,00 EUR

1,1,6 Koordinácia V rámci prípravy projeKu; 0,00EUR

opráVnené Vidavky - Realizácia projektu spolUpráce

1,2.1 Prcvádzkavá a administlativna óinnost:360,00 EUR

1,2,2 Externé wdavky: 300,00 EUR

1.2.3 lnterné Vlidavky: 0,00 EUR

1.2



2. Dopady projektu pre projektového partnera ó,
Vytvori sa spoloönt) marketiro Vldieckeho
kultúrnej ldentjty;

1.

cestovného ruchu V oblasij spoloónej

zlepéi sa informovanost'a Vzdelanostná úroveli Vidieckeho obyvatej'stva, resp.ochrana kultúrnych zdrojoV,
Vytvolísa siln}i marketing Vidieckeho cR V regiónoch v oblasti spoloönej ochranya identity kultúrneho bohaistVá

3, Uvedte spósob a zodpovednosti pri monitorovaní a hodnotení óasti projektu pre
projektového partnera ö, 1,

Na hodnotenie proiektu spolupráce bude Vytvoren}' 2 ölenni kontroIn}' organ projektu(píedsedovia dvoch partnerskúch MAS]., pre ktoni, Úylnotouiá i'oOpáu"in3 olsooy za tUnS(mana,éri proiektowch Dartneiov) ka'di'§tvrtro( 
"d""ii;; "];;;;;;' 

's'pi"uu 
o pn"o"r,urealií|ácie projektu, Hodnotenie pro;enu' spoluoráce LilOá-"*J"""ii"e'l, ij.""l pracovnich

Ölánok 9

spoloöné ustanovenia
1 , od zmluvy sa nedá odstúojt', Drioá.lné zmeny je moiné rie§if dodatkom ku zmluve,2, Projektovr,ch partnerov nie je'mÓ2né zmenit','.'

Ölánok 12
závereéné ustanovénia

Zmluva nadobúda platnost' a úóinnosí dliom podpisu Véetkymi zmluvnymj stranami.
Zmluvu je mozné menit alebo dopiial len na základe Vzajomnej dohody zmluvn}ichstrán formou písomného dodatkú 

. 
k zmluve, poopísaného 

"a"*!r'' ,r'""n;r.'stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistule právny nj,lt :.:"on"; ,ozmluVnych strán,

Práva a povinnosti Vypllivajúce zo zmluvy prechádzajú aj na práVnych nástupcovzmluVn]ich strán.

zmluvné strany sa dohodli, ie zmluvn,! uztah za|oleni zmluvou sa bude riadit'príslu§n]imi ustanoVeniami obchodného zákonníka.
zmluva je Vyhotovená V §tyroch vyhotoveniach, po dve pre ka2dú zmluvnú skanu.
Neoddelitel'nou súöast'oU zmluvy je príloha ö, 1 k zmluve,
Zmluvné strany Vyhlasujú, ze zmluVU neuzatvorili V tiesni aza nápadne nev}rhodnirchpodmienok, öalej vyhlasujú, ie si text zmluvy riadne a dO"r"an" p§i"ri,'i"r,'o or""nu

,1.

2

3,

4.

5,

6,

7.

realizovany ,,tJvodny jednodnoVi Workshop s ohl'adom spo|oane]
ie a ochíany kultú Koniec 2, mesiaca

Sú vyhotovené ihiórmacné 66uÉkuTultllm
Koniec 8, mesiacesú whotovené bedekreffi
Koniec 8, meslaca



porozumeli, aze tento Vyjadruje ich slobodnú aVáinu Vól'U prostú akgchkofuek
omylov, óo potvrdzujú svojimi vlastnoruönimi podpismi.

8, osoby podpisujúce zmluvu Vyhlasujú, 2e sú opráVnené konat'V mene zmluvnvch
strán,

za koordinaónú lv
dáa: 17.12.2010

za projektového partnera ö
dőa: 17 _12.2010

/') L,1
,//, l

i- -- -.....................l..
_lng, stefan Lancz
statutárny zástupca

_nqffie 
Mi rto, ,la!á ,Miou ouao4i

F"#.;i,,,,.,,##

lng. Pavol Dobosy
statutárny zástupca

§T*,il*ii#,{iá,"í,iffi#
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