
2JADOSt o dotáciu na podporu
rozvoja cestovného ruchu ‘~‘ zmysle v~zvy

Názov projektu Podpora cestovného ruchu v Skalici a na ZáhorI

Oblast’ podpory Rozvoj cestovného ruchu
Kreativne a inovatIvne produkty so zameranhm na
mlad9ch rudI

Miesto realizácie Skalica

Termin 07 2017-11 2017

Celkové oprávnené v~davky 18 624,00 EUR
Po~adovaná v~ka finan~nej podpory 14 899,20 EUR
Percentuálny podiel finanënej podpory na 80%
oprávnen~ch vtdavkoch
Zdroje ~iadatel’a - spolufinancovanie 3 724,80 EUR

spolufinancovanie 200o z celkov9ch oprávneny~ch
v9davkov vlastné zdroje ~iadateI’a

Datum doruëenia ~iadosti
~yplñaKOCR,) ‘z.q 2o1
Registraéné éIslo ~iadosti
(vyplña KOCR) ~‘4’/Za12~/ I4’CI<

I. ~AADATEE

Názov organizácie (~iadatel’a) Mesto Skalica
Adresa ~iadatel’a Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Predmet êinnosti — cestovn~ ruch áno
Typ organizácie (obè. zdru±enie, nadacia...) samospráva
den 00CR (nazov 00CR) 00CR Záhorie
ICO 00309982
Platitel’ DPII nie
Datum vzniku iiadatel’a Mesto Skalica sa zriadilo zakonom ë. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadenI, a to dflom volieb do orgánov
samosprávy miest - t.j. dnom 23.- 24.11. 1990.

Statutárny zástupca Ing. L’udovIt Barth
Kontaktná osoba pre projekt Ing. Michal Cunderlik
E-mail kontaktnej osoby cunderlik.michal@mesto.skalica.sk
Telefon kontaktnej osoby +421 34 6903 242
Názov banky Prima banka
(Islo üëtu SK56 5600 0000 0026 01 17 3002
Struëna charakteristika ~iadate1’a ajeho Mesto Skalica - samospráva
ëinnosti
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Skñsenosti ~iadate1’a s prIpravou a realizáciou Mesto Skalica vychadza zo sküsenosti realizácie
projektu ~preh1’ad minul9ch aktivit projektov v uplynul9ch rokoch. Ako predidadatef
a projektov za posledn9ch 5 rokov) projektu ma v rámci svojej organizaënej ~truktüry

zabezpeëené in~titucioná1ne hl’adisko implementácie
projektu s dostatoënou kvalifikovanost’ou
pracovnikov. V organizaënej ~truktüre Mesta
Skalica existuje samostatné oddelenie strategického
rozvoja a marketingu ~peciaHzujüce sa na
spracovAvanie a implernentáciu projektov podl’a
overen~ch postupov a správne pou~it9mi metodami,
ktoré vyñstili zo skusenosti z
implernentácie predchádzajOcich projelctov. Pri
projektoch investièného charakteru existuje synergia
spolupráce jednotliv9ch oddeleni, ktoré sa
konkrétne ~pecia1izujü na dane oblasti ako napr.
oddelenie TIK, ekonornické oddelenie, majetkové
oddelenie atd’. Implementácia projektu bude
v sñlade so v~etk~mi závazn9mi právnymi normami
Slovenskej republiky a v sülade so Smernicami EU.

Na základe skñsenostI s realizáciou predo~I9ch
aktivftje mo~né vymedzit’ nasledujüce strategické
kritéria zabezpeëenia realizácie projektu:
• minimalizovanie rizika
• zabezpeëenie najvy~ej rnoThej miery efektivnosti
a il~itku projektu
• zabezpeéenie najvy~ej moThej miery efektivnosti
dosahovania ciel’ov projektu
• dodr~iavanie a re~pektovanie europskej a
slovenskej legislatIvy, princIpov solidarity,
transparentnosti, südrThosti a etického kodexu

Mesto Skalica disponuje relevantn9mi sküsenost’ami
s realizáciou projektov spolufmancovan9ch zo
~trukturálnych fondov EU, s realizáciou podobn~ch
investién~ch projektov, ako aj projektov
fnancovan9ch zo ~trukturá1nych fondov. Ako
prIkiady projektov, ktoré mesto realizovalo
uvádzame:

Názov projektu: Materská ~ko1a Skalica — nov9
~tandard v oblasti pred~kolskeho vzdelávania
Operaën9 program: Regionálny operaèn~ program
Prioritná Os: I Infragtruktura vzdelãvania
Opatrenie: 1.1 Infragtruktnra vzdelávania
Celkové v9davky projektu: 939 388,-
Po~adovaná v~ka NFP: 893 365,-

Názov projektu: Cykiotrasy bez hranIc
Operaén9 program: OP SK —AT 2007 -2013
Prioritná Os: 2 Rozvoj dostupnosti cezhranièného

____ üzemia a ~ivotného prostredia
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Opatrenie: 2.1 Rozvoj dopravnej infra~truktüry a
dostupnosti pohraniëia
Celkové v~davky projektu: 803 336,-
Po~adovaná v~ka NFP: 793 198,-

Názov projektu: Kompostáreñ Skalica
Operaën2 program: OP ZP
Prioritná Os: 4 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Odpadové hospodárstvo
Celkové v9davky projektu: 1 910 497,-
Po~adovanav9~kaNFP: 1 814 972,-

Názov projektu: PrIstavba pavilonu pre 1e~iacich -

Zariadenia pre seniorov Skalica
Operaën9 program: ROP
Prioritná Os: 2 Infra~truktüra socialnych s1u~ieb,
socialnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infra~truktüra sociálnych s1u~ieb,
socialnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Celkové v~davky projektu: 2 556 600,-
Po~adovaná v9~ka NFP: 2 428 770,-

Názov projektu: Rekon~trukcia Zariadenia pre
seniorov Skalica
Operaën9 program: ROP
Prioritná Os: 2 Tnfra~truktüra sociálnych s1u~ieb,
sociálnoprávnej ochrany a socialnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infra~truktüra sociálnych s1u~ieb,
socialnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Celkové v9davky projektu: 2 824 630,-
Po~adovanav9≤kaNFP: 2589 151,-

Názov projektu: Jezuitsk9 kostol — dominanta
kulturno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici
Operaén9 program: ROP
Prioritná os: 3-Posilnenie kult. potenciálu reg. a
rozvoj CR
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultórneho potenciálu
regiónov
Celkové v9davky projektu:.2 490 000,-
Po~adovaná v~ka NFP: 2 365 000,-

nehodiace sa pre~krtnite
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II. PARTNERSTVO

1. Názov a typ partnerskej organizácie, jeho ülohy v projekte

Meno ~tatutára Telefón E-mail:
Meno kontaktnej osoby Telefon: E-mail:
2. Názov a typ partnerskej organizácie, jeho ülohy v projekte

Meno ~tatutára Telefón E-mail:
Meno kontaktnej osoby Telefón: E-mail:
3. Názov a typ partnerskej organizãcie, jeho ülohy v projekte

Meno ~tatutára Telefón E-mail:
Meno kontaktnej osoby Telefon: E-mail:

HI. POPIS PROJEKTU

H1avn~ ciel’ projektu:
Hlavn9m ciel’om je zaobstaranie infokiosku ajeho umiestnenie v Pamiatkovej zone mesta
Skalica, následné zatraktIvnenie slu~ieb v oblasti cestovneho ruchu, zv9~enie informovanosti
≤irokej verejnosti o diani, pamatihodnostiach, tradiciách a o atraktivnych turistick9ch ciel’och
v meste Skalica a v celom regiOne Záhorie. Infokiosk bude prezentáciou regiOnu Záhoria
vrátane mesta Skalica, priëom bude vyzdvihovat’ najaktraktIvnej~ie kultürno — historické
produkty cestovného ruchu, bude nastaven9 najmä na podporu turizmu. Vyu~ivanie Tnfokiosku
samotn2mi obyvatel’mi zv9~i kvalitu ~ivota a slu~ieb v meste. Propagãcia mesta Skalica
a regiónu Zahorie, ako destinácif cestovnëho ruchu, bude prostrednfctvom inovaëného
informaëného zariadenia zabezpeëená nepretr~ite a bez obmedzeni.

~pecifické ciele pr~jektu:
Projekt ma za ciel’ pomocou moderného informaëného zariadenia prib1I~it’ obêanom rOzne
potrebné a praktické informãcie z mestského informaèného systému, o kulturnych
podujatiach, tradiciach, informacie t9kajücich sa cestovného ruchu v meste a regióne Záhorie.
Tieto informácie budü k dispozfcii zdarma. Vytvorenim tohto verejného pristupového miesta
k informaciárn sa podporia atraktivity zamerané na mladé rodiny s det’mi, predov~etk9m zo
Slovenska, Ceskej republiky a Raküska. Informacie uverejnené v infokiosku budü v 3
jazykov9ch mutáciach. Infokiosk bude vyzdvihovat’ okrem iného aj najvyhl’adávanej~ie
vol’noáasové destinácie, zariadenia pre relax a zábavu.

Ciel’ová skupina: ç’konkre/ne ciel’ové skupiny aj krajiny, odkial’ by mali byl)
Ciel’ovou skupinou budü obOania v~etk9ch vekovS’ch kategorii, av~ak infokiosk bude
vyu~ivan9 v najväê~ej miere mlad~mi rodinami s det’mi prihraniënej oblasti.
Inforrnácie bude mo~né ziskat’ v minimalne 3 jazykov9ch mutáciách, vd’aka ëomu bude
infokiosk oso~n9 aj pre turistov a nav~tevnikov z in≤’ch ~tátov. Ked’~e mesto Skalica le~i na
hraniciach s CR, najväé~ou ciel’ovou skupinou zo zahraniOia budü ëeski klienti.
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V~chodisková situácia (zdovodnenie projeklu, popis existujácej infras7ruktthy a d’al~ej
iurisiickejporneky v miesie realizócie projektu):
Mesto Skalica v süëasnosti nedisponuje ~iadnyrn inovatIvnym rnarketingov9m nástrojom
komunikácie. Pre nav~tevnIkom mestaje od roku 1997 k dispozicii Turistická informaëná
kancelária, ktorá v~ak nie je otvorená nepretr~ite. Informácie pre turistov sü zverejnené na
webstránke TIK mesta Skalica a na v~lepn9ch plochách v meste. Tento spôsob informovania
klientov pova~ujeme v dne~nej dobe, ktorá prinã~a rnno~stvo modern9ch informaën9ch
technológii, za nedostatoën9. Letná turistická sezóna prinã~a do mesta Skalica a do celého
regiónu Záhorie nárast turistov. Ich spokojnost’ s poskytovan9mi sluThami a s
informovanost’ou radi samospráva medzi priority.
Infokiosk bude prv9 svojho druhu v meste. Elektronická tabufas dotykov9m displejom bude
umiestnená v centre mesta, v pamiatkovej zone, dostupná bude bezplatne nepretr~ite 24 hodin
denne. Vd’aka pomernejednoduchej obsluhe bude infokoisk dostupn9 obyvatel’om v~etk9ch
vekov9ch kategOril, nakol’ko obsiuha nevy~aduje znalosti vyu~ivania v9poètovej techniky.
Realizáciou projektu bude moThd prostrednietvom infokiosku ziskavat’ informácie z oblasti
cestovného ruchu, o pamatihodnostiach, tradiciach o turistick9ch ciel’och nielen v meste
Skalica, ale aj v regiOne Záhorie nepretr~ite, bez ohl’adu na to, ëi je otvorená Turistická
informaöná kancelária.
Dotykov~ informaén± kiosk bude sIü~it’ ako modern~ komunikaënt nástroj na podporu
rozvoja turizmu v destináciach mesto Skalica a region Záhorie.
V online système sa bude moThé pohybovat’ p0 oficiálnej stránke mesta Skalica, ziskat’
inforniácie o samospráve, o histórii mesta a aktuálnom diani v meste.
Casov~ plan pripravy a realizácie projektu: 07/2017 — 11/2017
Poëet mesiacov: 5 mesiacov

Názov aktivity Termin realizácie aktivity od - do
1. verejné obstarávanie 07/2017—08/2017
2. zaobstaranie infokiosku 09/2017 — 10/2017
3. vyüOtovanie projektu 11/2017
Plan publicity
- druh, mno~stvo a popis t1aêen~ch propagaën9ch materiálov k v9stupu projektu — propagácia
produktu cestovného ruchu:

propagácia v mëdiách ( ZáhorAcke radio, TVS),
tlaëovinách ( periodikum Zahorák)
webstránka mesta Skalica, FB mesta Skalica, FB stránka Turistickej informaënej

kancelárie mesta Skalica
Stratégia financovania projektu
Realizácia projektu bude hradená v rárnci dotácie Krajskej organizácie cestovného ruchu
Bratislava Region Tourism. Mesto Skalica bude realizáciu projektu spolufinancovat’ vo v9~ke
minimálne 20% z finanën~’ch prostriedkov uveden9ch v rozpo~te.

V~etky finanéné operácie süvisiace s realizáciou projektu budü prebiehat’ a následne budü
spracované v EUR.
Plan rnana~ovania projektu:
V organizaënej ~truktüre Mesta Skalica existuje samostatné oddelenie strategického rozvoja
a marketingu ~pecializujüce sa na spracovávanie a implementáciu projektov.
Pri projektoch existuje synergia spoluprace jednotliv~’ch oddeleni, ktoré sa konkrétne
~pecializujü na dane oblasti ako napr. Turistická informaéná kancelrária, ekonomické
oddelenie, maj etkové oddelenie atd’.
Situácia po ukonèeni realizácie projektu (popis prinosu pro/c/au pie dana deslináciu, pie
aktérov v turizme a pie turistov):
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ZaobstaranIm informaëno-komunikaëného zariadenia ziskajü obëania mesta d’al~iu nova
mo~nost’ prIstupu k informáciám, ako aj ku komunikaën9m technolOgiám. Podporia sa
marketingové aktivity, ktor9mi sa zviditel’nia produkty cestovného ruchu, zv9~i sa atraktivita
mesta Skalica a regiónu Záhorie.
Skvalitni sa prezentácia regiónu Záhoria zameraná na miadé rodiny s det’mi, ëo bude viest’
k dihodobému a pozitivnemu dopadu na rozvoj cestovného ruchu v meste Skalica a regiOne
Záhorie.

Udãatel’nost’ v9sledkov projektu - zámer vyu~itia podporeneho objektu v cestovnom ruchu na
minimálne 3 roky od dokonëenia projektu:
(presn9 popis 6innosli a aktivIt ±iada!el’a pre zabezpeéenie udr±atel’nosti vj~sledkov I vj~siupov
projektu)

Infokiosk bude trvalo umiestnen9 v Pamiatkovej zone mesta Skalica. Jeho üdrTha
a spravovanie bude v kompetencii Mesta Skalica.

Plan aktivft na propagáciu produktu v cestovnom ruchu na minimálne 3 rokov od dokonëenia
projektu:

Realizacia projektu bude propagovaná aj pojej ukonëenI:

I. grafika infokiosku bude obsahovat’ informacie o poskytovatefovi dotácie, vrátane
potrebn9ch lOg

2. propagácia v médiach (Zahoracke radio, TVS),
3. tlaeoviny, publikácie ( napr. periodikum Záhorak)

4. webstránka mesta Skalica, FB mesta Skalica, FB strãnka Turistickej informaenej
kancelárie mesta Skalica
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