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FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A 

Poľská Republika – Slovenská Republika 
 

 
FORMULARZ WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE 

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A 
Polska - Słowacja 

 

Názov projektu:  
 „DUŠA“ rozvoja Podtatranskej brázdy, 

dopravno-urbanistická štúdia interregionálneho rozvoja infraštruktúry turistického pásma  
Zakopané – Oravice – Zuberec – Huty – L. Mara,  

III. etapa. 

 

 
Nevypĺňa žiadateľ! 
Dátum prijatia:    
Dátum registrácie:  Pečiatka:  
    
Kód projektu :   

 

 
 

 
 vypĺňa  žiadateľ     nevypĺňa žiadateľ               
 

  

Originál žiadosti s priloženou elektronickou kópiou na diskete zašlite na:   
Spoločný technický sekretariát (STS) Na NCP zašlite 1 písomnú kópiu s priloženou 
Implementing Authority for PHARE Cross Border Co-operation Programme elektronickou kópiou na diskete! 
Solec 38 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
00-394 Warszawa Špitálska 8 
Poland 81644 Bratislava 
Tel. +48-22- 458-23-22 Slovenská republika 
Fax +48 22 458 23  24 Tel: + 421  2-59753239                                                                  
e-mail: jan.krzesinski@wwpwp.it.pl Fax: ++ 421 2-59753233   
                                                    
E-mail: interreg-pl@build.gov.sk 
                                                                                                                                                                                                 
Na príslušný VÚC zašlite 1 písomnú kópiu s priloženou elektronickou kópiou na diskete!    

     
    

 
Kópia žiadosti zaslaná na VÚC: Žilinský Samosprávny Kraj 
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  EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND    
  INTERREG III A  

Community Initiative 2000 - 2006  
      

A. ŽIADATEĽ 
1.Názov organizácie   Občianske združenie Modrá planéta – HEARTH 

 
 

2. Právna forma1   701 občianske združenia, spolky, zväzy (zák.č.83/1990Zb.) 
 

  kód  názov      
3. Hlavný predmet činnosti (OKEČ)2  91332 Činnosti členských organizácii.....  

                
37806149 SK 2021577668 4. Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
5. Daňové identifikačné číslo (DIČ)  

  
 áno  

7. Fax              –- 8. E-mail hearth@hearth.sk
6. Ste platca DPH?    áno/nie  

  
9. Web www.hearth.sk       

 
 

10. Ulica                             Veľká okružná  68 
11. PSČ                        010 01 

číslo domu  
  

12. Mesto/Obec  Žilina     
13. Okres  Žilina     

14. Samosprávny kraj  Žilinský       
15. Štát  Slovensko   

 
 

16. Kontaktná osoba: 
  Meno  Priezvisko  funkcia  

   Jaroslav Zábrodský  Predseda 
Telefón (práca)  ++421        ––– Mobil  ++421 0903 510 260 

Fax  ++421    –––        
E-mail  hearth@hearth.sk       

 
17. Štatutárny zástupca: 

  Meno  Priezvisko  funkcia  
   Jaroslav Zábrodský  Predseda  

Telefón (práca)  ++421     –––– Mobil  ++421 0903 510 260  
Fax  ++421     –––        

E-mail  hearth@hearth.sk       
 
A.1. Profil subjektu v pôsobnosti žiadateľa3

1.Názov subjektu:  
                                                       –- 

                                                 
1 Všeobecný zoznam právnych foriem v SR je uvedený v prílohe č.1 príručky pre žiadateľa. Právna forma žiadateľa sa musí zhodovať s právnymi formami uvedenými 

v programovom doplnku pri jednotlivých prioritách a opatreniach.   
2 Zoznam položiek OKEČ (Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností OKEČ Rev. 1.1) Štatistické zisťovania Klasifikácie, číselníky a zoznamy výrobkov 

a služieb v oblasti štátnej štatistiky je uvedený v prílohe č. 2 príručky pre žiadateľa.  
3 Žiadateľom o NFP nemôže byť organizácia bez právnej subjektivity, v takomto prípade je žiadateľom zriaďovateľ.    
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2.Kontaktná osoba:  
                                                      –– 

3.Dátum vzniku subjektu:  
                                                   ––- 

4.Právna subjektivita zo zákona:    
                                                   –– 

5. Sídlo subjektu 
Ulica                         ––-    ––- 
 PSČ ––- 

číslo domu  
  

 Mesto/Obec   ––-     
 Okres  ––-     

 Samosprávny kraj  ––-     
 Štát  ––-   

 
 
 
B. PROJEKT   
B.1 Identifikácia projektu   
1. Názov projektu „DUŠA“ rozvoja Podtatranskej brázdy , 

dopravno-urbanistická štúdia interregionálneho rozvoja infraštruktúry turistického pásma  
Zakopané – Oravice – Zuberec – Huty – L. Mara    

III. etapa  
 
2. Priorita Číslo 1 Názov  Budovanie infraštruktúry 

3. Opatrenie Číslo 1.1 Názov Technická a komunikačná infraštruktúra 

  
Nevypĺňa žiadateľ!
4. Oblasť pomoci4 Kód    Názov    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Oblasti pomoci, ktoré sa viažu k jednotlivým prioritám a opatreniam sú uvedené v Programovom doplnku. 
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B.2 Východiská projektu   
1. Problémy, ktoré bude projekt riešiť 
Uveďte problémy, ktoré budete prostredníctvom projektu riešiť (max. 150 slov)  

Základný spoločný problém: 
Obojstranne prospešné, udržateľné využitie rozvojového potenciálu Podtatranskej brázdy  

 
C h a r a k t e r i s t i k a  regionálnych  problémov : 
• slovenská strana     -  udržateľné využitie potenciálu rozvoja  s  integráciou  „okrajových obcí“   
• poľská strana          -  absencia aktivít a služieb pre 300 000 ubytovací potenciál powiatu Tatrzanskiego,  s vyčerpanými územ- 
                                          nými a nevhodnými geomorfologickými možnosťami  
• spoločné problémy  - zaťaženie životného prostredia narastajúcou individuálnou prepravou                                                          
                                        - nepriaznivý pomer užívateľov individuálnej ku hromadnej preprave v priebehu dňa         
                                        - nedostatok príležitostí pre vykonávanie a kombináciu pohybových aktivít v priebehu dňa 

                                    - nevyužívanie obnoviteľných zdrojov energie  
                                - vysoká sezónnosť a krátke pobyty 
   

Š p e c i f i k á c i a  problémov. 
 
1.      Absencia integrovaného prepravného systému, (podmienky udržateľného využitia potenciálu rozvoja)   
2.  Absencia jednotného informačného  systému (podmienka efektívnosti prevádzky integrovanej prepravy)     

        3.      Nedostatočná spolupráca medzi regiónmi (podmienka realizácie väčších investícií ) 
        4.      Slabá propagácia rozvoja regiónu „bez hraníc“ 

5.  Nezamestnanosť a rovnosť príležitostí  pri úrovni vzdelania a možnostiach v regióne 
6.  Absencia relevantných podkladov k príprave projektu z oblasti infraštruktúry na čerpanie prostriedkov  EÚ    
         určených na rozvoj v programovom období 2007 –  2013 

 
2. Ciele projektu 
Uveďte ciele, ktoré chcete realizáciou projektu dosiahnuť (max. 150 slov) 

     
   1.       Vyhotovenie interregionálnej dopravno – urbanistickej štúdie  udržateľného využitia rozvojového potenciálu  
             Podtatranskej brázdy,  Zakopané – L. Mara,  

                 s cieľom návrhu : 
 -    ekologického, interregionálneho prepravného systému (ďalej IPS) v dvoch variantoch   
      a realizačných etapách, za účelom ekologizácie, zatraktívnenia  a variabilnosti pohybu návštevníkov v priebehu dňa  
      (až 50 000 denne)  

                 -    podmienok  pre zmenu pomeru využívateľov individuálnej prepravy ku hromadnej  z 1 : 5 na 3 : 5 s elimináciou  
                      hluku, parkovacích plôch, zamorovania ovzdušia,...)    
                 -    skrátenia prepravného času  (hlavne úseku Zakopané – Oravice – Zuberec – Spálená dolina)  na 60 minút 
                 -    zjednotenia grafikonu s návrhom unifikovaného cestovného lístka 

             -    kombinácie možností výkonu najzdravších pohybových aktivít  (turistika, jogging, horská cyklistika, beh na  
                  lyžiach,  zjazdové lyžovanie, hipoturistika a plávanie, so zvýšením aktivít o 100 %) 
             -    podmienok pre zmenu pomeru jednodenných pasantov ku viacdenným z pomeru 5 : 1 na 5 : 3 
             -    alternatívne pohony (vodná energia  cca 1 MW, biomasy na výrobu tepla abio plynu 5 - 10 MW, palivový článok,....)   

2. Zvýšenie počtu užívateľov internetu v súvislosti s návrhom „IPS“ cca o 100 % , s ponukou živej panorámy  
        a aktuálnych informácií ako základná služba IPS o : 

 -    možnostiach kombinácie pohybových aktivít a služieb pri využití „IPS“ 
                 -    dostupnosti a aktuálnej obsadenosti služieb a ubytovania 
                 -    ponuke voľných pracovných príležitostí  
                 -    rozvojových iniciatívach a zámeroch 

3. Návrh interregionálnej zmluvy za účelom realizácie (IPS,IRIS,..), cestou identifikácie aktívnej dynamickej vrstvy „ADV“ 
4.     Propagácia možností a podmienok rozvoja Podtatranskej brázdy „bez hraníc“ pomocou propagač filmu a publikácie  
5. Prognóza vplyvu realizácie štúdie na zamestnanosť a rovnosť príležitostí v regióne, s návrhom cca 300  nových      

pracovných miest 
        6.     Návrh väčšieho, spoločného investičného zámeru z oblasti infraštruktúry (nad 100 mil. EUR)  
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3. Aktivity projektu 
Uveďte aktivity na dosiahnutie cieľov projektu podľa poradia, v ktorom budú vykonávané (max. 150 slov)  

  
I.  Úvodný workshop (približne 30 účastníkov).  
II.  Subsystémy rozvoja CR zón ....( cca 6 zón)  
III.  Environmentálna analýza územia.  
IV.  Dopravno – urbanistická analýza „DUAL“, s :  

  -   analýzou dopravnej dostupnosti a vývojových potrieb v území  
  -   návrhom dvoch alternatív ekologického integrovaného prepravného systému  „ZUZA“ a „TULÁK“  
  -   návrhom modelu ekonomiky prevádzky a údržby 
  -   návrh progresívnych alternatívnych pohonov s využitím obnoviteľných zdrojov energie        

         V.             Dopravno - urbanistická štúdia : „DUŠA“ rozvoja Podtatranskej brázdy (z podkladov aktivít II,III,IV)   
         VI.            Analýza majetkoprávnej riešiteľnosti  odporučeného variantu  „IPS“ 
        VII.            Návrh interregionálneho informačného systému  „IRIS“ ako služba „IPS“ 

VIII. Prognóza vplyvu realizácie projektu na zamestnanosť v regióne a rovnosť príležitostí“  
IX. Identifikácia aktívnej dynamickej vrstvy „ADV“ oboch regiónov, schopnej spolupracovať a realizovať väčšie    
                 zámery interregionálneho charakteru 
X.             Propagačné materiály  -  publikácia formátu A4 „Podtatranská brázda 2020“  

                                                                 - 15-20 minútový dokumentárny film „Podtatranská brázda 2020“ s 3D zobrazením  
                                                                    hlavných zámerov. 

XI.  Vypracovanie investičného zámeru „Podtatranská brázda 2020“, väčší interregionálny zámer, v prípade    
                  odporučenia dopravno-urbanistickou štúdiou z oblasti infraštruktúry  

      XII.            Záverečný workshop (približne 50 účastníkov). 
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4. Cieľové skupiny   
Uveďte cieľové skupiny, ktoré budú mať z projektu konečný prospech (max. 100 slov)  
Z krátkodobého hľadiska : 2006 – 2008 
Centrálne inštitúcie – VÚC ŽSK v Žiline a Úrad Malopolskiego Wojvodstva v Krakowe, TPN a TANAP 
- získajú podklad pre pripravovanú Aktualizáciu ÚPN VÚC ŽSK, Generel CR ŽSK a Koncepciu  rozvoja powiatu Tatrzanskiego.  
- vytvorí reálny pohľad na možnosti udržateľného rozvoja, konsenzu s ochranou prírody realizácie rekreačnej integrovanej  
  hromadnej prepravy 
- vytvorí pohľad na reálne možnosti a podmienky ekologizácie pepravy tatranského regiónu (cca 180 km) 
Slovenské obce , ÚM Zakopané, Gminy Koscielisko, Poronin a Bukovina Tatrzanska  
- získajú rozvojový dokument na úrovni ÚPP, za účelom zapracovania do rozpracovaných ÚP  
- získajú aj predstavu o možnostiach integrácie vlastnej obce do rozvoja cestovného ruchu za pomoci navrhovanej infraštruktúry  
Záujmové investičné skupiny – získajú obraz o možnostiach investovania prostriedkov väčšieho rozsahu a motivačnom prepojení 
investície s okolitým územím  
Občania oboch regiónov  
- uvažovanie o podnikateľských možnostiach pri budúcom využití vlastných pozemkov a nehnuteľností  
- prehľad o perspektíve zamestnania v regióne 
 
Z hľadiska dlhodobých efektov v prípade realizácie po roku 2010 
Občania oboch regiónov 
- vytvorenie cca 300 nových pracovných príležitostí 
- zlepšenie životného prostredia so znížením imisií z dopravy a hluku 
- prepojenie regiónov 
Podnikatelia v cestovnom ruchu  
- zvýšenie pomeru viacdenných návštevníkov ku jednodenným z 1/5 na 3/5 
- zvýšenie efektívnosti vložených investícii 
Obce a mestá oboch regiónov 
- zvýšenie príjmov z daní a poplatkov o cca 200  %, s umožnením špičkovej návštevnosti pásma Podtatranskej brázdy na cca      
  25 000 osôb/deň  
Turisti   
- predpoklad ponuky komplexných služieb a pohybových aktivít  s variabilnosťou ich využitia v priebehu dňa  
- predpoklad 100 %-ného zvýšenia pohybových aktivít a služieb aj mimo jadrové územie TANAP a TPN 
 
B.3 Trvanie projektu 5

1. Začiatok realizácie projektu  Mesiac  05       rok 2006  

2. Ukončenie projektu Mesiac   09       rok 2007  

3. Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch) Mesiac   17           

 
B.4 Lokalizácia projektu 
1. Špecifikujte lokalizáciu projektu (NUTS)6  
 

Štát (NUTS I) Slovenská Republika   Poľská Republika  

Región (NUTS II)  Slovensko stred    Malopolski   

Samosprávny kraj 
(NUTS III) 

Žilinský Samosprávny Kraj   Nowosadecki   

Okres (NUTS IV) –––- 
 

  Tatrzanski   

Mesto/obec (NUTS V)                    –––    –––-  

 
 
                                                 
5 Dĺžka projektu môže byť maximálne 20 mesiacov od podpisu zmluvy o NFP – pravidlo n+2. 
6 Nomenklatúra územných štatistických jednotiek  
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2. Špecifikujte lokalitu realizácie projektu 
Ak to charakter projektu vyžaduje, môžte bližšie špecifikovať lokality, v ktorých budete vykonávať aktivity súvisiace s projektom, alebo v ktorých budú mať cieľové 
skupiny z projektu prospech. Žiadateľ taktiež môže priložiť mapu s vyznačenými lokalitami.  
Projekt rieši územie : 
 
na poľskej strane       :  región          :   Nowosadecki 
                                        okres           :   Tatrzanski                                 
                                        obce/mestá :   gminy , Koscielisko, Zakopané, Poronin, Bukovina Tatrzanska    
 
na slovenskej strane  : región         :    Žilinský samosprávny kraj  
                                       okres           :   Tvrdošín, Dolný Kubín, L. Mikuláš 
                                       obce/mestá :    viď mapku ! 
 
Administratívna mapka riešeného územia 

 
 

 
B.5 Typ projektu7

Spoločný projekt áno/nie Nie  
 
Zrkadlový projekt áno/nie Nie  
 
Komplementárny projekt áno/nie Nie  
 
Samostatný projekt áno/nie Áno  

 
 
 
 
 

                                                 
7 Definície typov projektov sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. 
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B.6 Prepojenie s ďalšími projektmi   
1. Existuje iný projekt, ktorý s týmto projektom súvisí? áno / nie áno 
2. Špecifikujte tento projekt! 

 
Názov projektu Štúdia rozvoja regiónu Veľké Borové – Zuberec – Witow , „VEZUW“ – I . etapa 

Názov programu (v rámci vlastnej iniciatívy) 
Názov organizácie žiadateľa Občianske združenie Modrá planéta 
Názov organizácie partnera ZMOHO – združenie obcí Hornej Oravy 

Trvanie projektu Od (mm.rrrr): 06.2001 Do (mm.rrrr): 10. 2002 
Výška poskytnutého finančného príspevku z verejných zdrojov v tis. Sk:                                                     vlastné zdroje 

 
 
B.6.1 Prepojenie s ďalšími projektmi   
1. Existuje iný projekt, ktorý s týmto projektom súvisí? áno / nie áno 
2. Špecifikujte tento projekt! 
 

Názov projektu Územný rozvoj slovensko – poľského pohraničia 
Názov programu fond MŽP v Bratislave a ÚMW v Krakove 

Názov organizácie žiadateľa SAŽP v Banskej Bystrici 
Názov organizácie partnera UMW v Krakove 

Trvanie projektu Od (mm.rrrr): 2001 Do (mm.rrrr): 2002 
Výška poskytnutého finančného príspevku z verejných zdrojov v tis. Sk:                                                     2 000 000 

 
 
B.6.2 Prepojenie s ďalšími projektmi   
1. Existuje iný projekt, ktorý s týmto projektom súvisí? áno / nie áno 
2. Špecifikujte tento projekt! 
 

Názov projektu „ Návrh komplexného rozvoja turistickej zóny Zakopané – Zuberec – Liptovská 
Mara, predbežná štúdia uskutočniteľnosti“ – II. etapa 
(viď prílohu – „Deklarácia záujmu obcí a miest“) 

Názov programu Fond malých projektov 2000 CBC SR/PL 
Názov organizácie žiadateľa ARR v Žiline 
Názov organizácie partnera Občianske združenie Modrá planéta HEARTH, Mesto Zakopané 

Trvanie projektu Od (mm.rrrr): 01.2003 Do (mm.rrrr): 10.2003 
Výška poskytnutého finančného príspevku z verejných zdrojov v tis. Sk:                                                    (85%) 1 400 000 
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B.7   Súhrnný popis projektu  
Vo forme zhrnutia stručne popíšte projekt v poľskom a slovenskom jazyku. Uveďte najmä aktivity projektu, ciele projektu, lokalizáciu projektu, názov organizácie 
partnera.  
                                                                „DUŠA rozvoja Podtatranskej brázdy“.  
Dopravno – urbanistická štúdia interregionálneho rozvoja infraštruktúry  územia Podtatranskej brázdy,  Zakopané - Oravice – 
Zuberec – Huty – Malatiná – L. Mara,(pokračovanie II. etapy, realizovanej v rámci projektov CBC v roku 2003)  
1. Vypracovanie dlhodobej, interregionálnej  d o p r a v n o – urbanistickej štúdie udržateľného využitia rozvojového      
potenciálu Podtatranskej brázdy, pri kombinácií využitia poľských kapacít a slovenských územných možností, s cieľom 
zatraktívnenia pohybu a postupného predlžovania pobytu, k čomu je potrebné vypracovanie ÚPP rozvoja územia pre krajské 
orgány a obce s návrhom integrovaného prepravného systému „IPS“ (prepojenie územných aktivít  netradičnou, hromadnou 
prepravou ekologického charakteru), realizácia ktorého by umožnila:  
                 -  zníženie dopadov rozvoja, hlavne z dopravy, na životné prostredie (emisie, hluk, kultúra prostr.) cca o 40-50 % 
                 -  zlepšenie dostupnosti územia pre turistov, ale aj zamestnancov a zásobovanie  
                 -  zavedenie jednotného grafikonu a unifikovaných lístkov 
                 -  zatraktívnenie pohybu a pobytu turistov v priebehu dňa (variabilnosť pri využívaní služieb a pohybových aktivít bez auta)    
                -   zmenu pomeru užívateľov hromadnej prepravy ku individuálnej (predpoklad z 1 : 5 na 3 : 5)  
                 -  zmenu pomeru jednodenných ku viacdenným pasantom (predpoklad z 1: 5 na 3 : 5)    
                 -  zlepšenie technickej a potrebnej komunikačnej infraštruktúry pre rozvoj podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu          
2. Zvýšenie počtu užívateľov internetu – v súvislosti s návrhom  interregionálneho informačného systému „IRIS“  ako základnej    
     služby „IPS“, s predpokladom využívania cca 3 – 5 000 užívateľov denne)   
3. Návrh partnerstva za účelom prípravy a realizácie zámerov, napríklad navrhnutého  IPS, IRIS a podobne 
4. Propagáciu interregionálneho rozvoja a komplexné informovanie verejnosti s propagáciou možností realizácie projektov  
    dôležitých pre vytvorenie turistického pásma, pomocou vyhotovených propagačných materiálov (publikácia a film)  
5. Návrh cca 300 primárnych pracovných miest s preferovaním rovností príležitostí 
6. Vyhotovenie podkladov k príprave väčšieho investičného zámeru „Podtatranská brázda 2020“ v oblasti infraštruktúry,  
    s možnosťou čerpania prostriedkov EÚ v programovacom období  2007 -2013 s predpokladanou hodnotou diela nad 100 mil. EUR 
Na zabezpečenie cieľov projektu navrhujeme  a k t i v i t y : 
  I.    Úvodný workshop -  stretnutie žiadateľa a projektových partnerov so zástupcami samospráv v riešenom území a zástupcov     
        relevantných odborných organizácii. Na stretnutí sa prerokuje navrhovaný plán aktivít a dohodne rozsah a obsah regionálnej     
        spolupráce. Predpokladá sa účasť cca 30 osôb. 
 II.    Subsystém rozvoja CR  jednotlivých zón– plán územných aktivít zón, v zmysle návrhov I etapy, doplnený o nové podnety.  
        Koordinovaný návrh polôh stredísk s ponukou pohybových aktivít a služieb tak, aby ich bolo možné dopravne a motivačne     
        poprepájať IPS, s cieľom vytvoriť podmienky pre predlžovanie pobytov a zníženia závislosti na individuálnej preprave cez deň  
III.    Environmentálna analýza riešeného územia    
IV.    Dopravno - urbanistická analýza „DUAL“ – elaborát širších vzťahov v území s vyhodnotením jeho stavu a posúdenie     
        realizovateľnosti infraštruktúry a rozvojových zámerov z hľadiska ekologickej únosnosti územia ■ prieskum jestvujúcej    
        dopravnej obslužnosti územia  ■ návrh dvoch variant integrovaného dopravného systému „IPS“ s prepojením jestvujúcich  
        a navrhovaných zámerov v CR , cyklotrás, turistických okruhov, plaveckých bazénov, služieb a iných bodov, netradičnou  
        hromadnou prepravou, pri uprednostnení ekologického aspektu a variabilnosti denného režimu pasantov ■ návrh hlavnej cyklo- 
        bežecko - turistickej magistrály Zakopané – L. Mara, ako „tepna života“ územia ■ návrh modelu ekonomiky prevádzky ■ vízia  
        prepojenia celého tatranského okruhu 180 km   
 V.    „DUŠA“ rozvoja Podtatranskej brázdy (dopravno - urbanistická štúdia), ktorá bude vychádzať z predchádzajúcich    
        dokumentov (v bode II, III, IV) ako aj  z ÚPD obcí a slúžila by k zapracovaniu do rozpracovaných ÚP obcí a aktualizácie  
        ÚPN VÚC ŽSK a Generelu CR s termínom vypracovania v roku 2006. 
VI.    Analýza majetkoprávnej riešiteľnosti navrhovaných „IPS“ - predpoklad cca 3 000 vlastníkov 
VII.   „IRIS“ – návrh integrovaného regionálneho informačného systému, ktorého realizácia by mala zabezpečiť návštevníkovi     
        komplexnú a rýchlu informáciu o aktuálnej situácii v strediskách, ponuku denných režimov s presunom v území do 60 minút,   
        s rezerváciou služieb v priebehu dňa, jednotným lístkovým systémom, aktuálnou ponukou voľných pracovných      
        miest,  informácie o rozvojových zámeroch a podobne  
VIII. Prognóza vplyvu realizácie projektu na zamestnanosť  v regióne s rovnosťou príležitostí  
IX.   Návrh interregionálnej zmluvy o rozvoji Podtatranskej brázdy 
 X.   Vyhotovenie propagačných materiálov -brožúra formátu A4 a 15 – 20 minútový film s doplnením navrhovaných zámerov      
       a návrhu IPS , za účelom zviditeľnenia a lobovania spoločných možností rozvoja pred poslancami, v médiách a tlači  
XI.   Vyhotovenie investičného zámeru „Podtatranská brázda 2020“  z oblasti infraštruktúry  
XII.  Záverečný workshop – prezentácia výsledkov projektu a dohodnutie ďalšieho postupu. Predpoklad účasti cca 50 osôb.     

  
Projektoví partneri :  združenie oravsko –liptovských obcí OrLi,  Mesto Zakopané, Gmina Koscielisko  
Rozpočtový náklad :    140 000  EUR   (spolufinancovanie  vo výške 5,2 %, t.j. 7 000 EUR)                      
Doba realizácie projektu :  05 2006 – 09 2007  (17 mesiacov)  
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B.8   Predchádzajúca pomoc z verejných zdrojov  

áno / nie Bola žiadateľovi poskytnutá štátna pomoc a/alebo pomoc de minimis8 zo zdrojov EÚ alebo národných verejných zdrojov 
v období posledných 3 rokov štátnu pomoc Áno 

Uvedte názov poskytovateľa pomoci, rok 
poskytnutia pomoci a výšku poskytnutej pomoci v 
tis. EUR.                                               

Grantová schéma MvaRR, program číslo 2002/000.610-13 

projekt : Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno - Vrútky 

Rok 2004  

34 200 (90 %) 

 
B.9   Cezhraničný dopad 
Stručne popíšte výhody pre partnerskú krajinu vyplývajúce z projektu. (max. 150 slov)  
 

A. Pripraví dôležitý spoločný rozvojový dokument  
B. Ukáže podmienky udržateľného využitia rozvojového potenciálu 
C. Navrhne konkrétnu interregionálnu spoluprácu v predmete realizácie väčšieho infraštruktúrneho projektu na úrovni 

Euroregiónu TATRY 
D. Zadefinuje podmienky pre lepšie zapojenie okrajových obcí do rozvoja CR bez ďalšieho bodového preťaženia 

návštevou limitovaného a rozvojovo obmedzeného územia TPN  
E. Navrhne rovnomernejšie  využitie 300 000 ubytovacej kapacity poľskej strany v priebehu roka, s podmienkou rozvoja 

pohybových aktivít na slovenskej strane    
F. Zanalyzuje podmienky majetkoprávnej rieštiteľnosti  
G. Zadefinuje možností rozvoja infraštruktúry úseku Lysá Poľana  -Zakopané – Witow – Bialy Potok – Suchá Hora 
H. Navrhne minimálne  30 % nových miest pre ženy, absolventov a pracovníkov so základným vzdelaním 
I. Vytvorí podmienky na upevnenie jestvujúcich a vznik nových partnerstiev medzi obcami na slovenskej a poľskej 

strane  
J. Iné, zatiaľ nešpecifikované dopady budú zadefinované v priebehu realizácie    

 
 
C. PARTNERSTVO 
Domáci partner č. 1 

1.Názov organizácie  Združenie obcí oravsko-liptovského regiónu  „OrLi“ 

2. Koľko subjektov zahŕňa  organizácia partnera Obce Huty, Malé Borové, Chlebnice, Veľké Borové, Malatiná, Osádka, 
Prosiek  

3. Právna forma9   751 Záujmové združenie právnických osôb 
 

Kód  Názov   
4. Hlavný predmet činnosti (OKEČ)10  91330 Činnosti ostatných členských organizácii  

 
37908065  2021803311 5. Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
6. Daňové identifikačné číslo (DIČ)  

  
 Nie  

8. Fax           ––– 9. E-mail orli@hearth.sk
7. Ste platca DPH?    áno/nie  

  
10. Web           –––               

                                                 
8 Pomoc de minimis je možné poskytnúť na podporu realizácie takých aktivít, ktoré nespĺňajú všetky podmienky ustanovené s Schéme štátnej pomoci na podporu 

zamestnanosti a v Schéme štátnej pomoci na vzdelávanie, ale zodpovedajú oblastiam pôsobenia týchto schém. 
9 Všeobecný zoznam právnych foriem v SR je uvedený v prílohe č.1 príručky pre žiadateľa. Právna forma partnera sa musí zhodovať s právnymi formami uvedenými 

v Programovom doplnku pri jednotlivých prioritách a opatreniach.   
10  Zoznam položiek OKEČ (Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností OKEČ Rev. 1.1) je uvedený v prílohe č. 2 príručka pre žiadateľa.   
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 11. Ulica   Obecný úrad Huty   

12. PSČ 027 46 
Číslo domu  

  
13. Mesto/Obec  Zuberec     

14. Okres  Tvrdošín     
15. Samosprávny kraj  Žilinský     

16. Štát  Slovensko   
  
17. Kontaktná osoba: 

  Meno  Priezvisko  funkcia  
   Anton S t a š. Ing.  Predseda dozornej 

rady  
Telefón (práca)  ++421043 5 894 364 Mobil  ++421907 818 552  

Fax  ++4210        
E-mail  ocuchlebnice@stonline.sk          

18. Štatutárny zástupca: 
  Meno  Priezvisko  funkcia  

   Jaroslav Zábrodský  Predseda 
predstavenstva  

Telefón (práca)  ++4210          ––––- Mobil  ++421 0903 510 260  
Fax  ++4210               

E-mail  orli@hearth.sk           
19. Zapojenie partnera do projektu  
  áno/nie                  vymenujte činnosti, za ktorých realizáciu je zodpovedný partner 

Spoločné plánovanie pred podaním žiadosti  áno  
 

Združenie obcí „Orli“ založené v roku 2004  za účelom prípravy tohto 
projektu – (7 obcí), jadra slovenskej časti návrhu turistickej zóny 

 
Spoločné plánovanie realizácie projektu áno  

 
1. Koordinované rozpracovanie ÚPD obcí turistickej 

zóny v súvislosti s navrhovanými zámermi 
2. Pomoc pri hľadaní partnera z poľskej strany 
3. Pomoc pri identifikácii a nadväzovaní kontaktov 

s „ADV“ aktívnou dynamickou vrstvou regiónu 
(podnikateľská obec, urbariáty,....) 

 
Spoločná realizácia projektu áno  

 
1. Spolupráca s okolitými obcami pri riešení ÚPD 
2. Spolupráca s Radou Oravy pri aplikácii zámerov 

do „Akčného plánu rozvoja Oravy“ 
3. Zjednocovací prvok v slovenskej časti riešeného 

územia 
4. Pomoc pri kontaktoch s Urbariátmi a Spolo-

čenstvami vlastníkov pôdy 
 

Spoločné financovanie projektu nie výška finančného príspevku partnera v tis. Sk11  0 
 

Spoločné využívanie po skončení projektu áno
  

 Územie združenia obcí „OrLi“ tvorí po Zuberci ďalšie jadro budúcich 
rozvojových zámerov pre návštevníkov z Poľska s objemom 
investícii spolu s infraštruktúrou cca 103 mil. EUR 

Ak má žiadateľ viac ako jedného domáceho partnera na projekte, skopírujte predchádzajúcu časť formulára  „Domáci 
partner č.1“ a vložte ju sem, upravte poradové číslo domáceho partnera a vyplňte! 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Informatívny údaj, ktorý sa nezahŕňa do tabuľky v sekcii D! 
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Zahraničný partner č. 1 
1.Názov organizácie   

2. Koľko subjektov zahŕňa organizácia partnera   
3. Právna forma12    

 
  kód  Názov      

4. Hlavný predmet činnosti (OKEČ)13    
                

   5. Identifikačné číslo 
organizácie (IČO) 

6. Daňové identifikačné číslo (DIČ)  
  

   
8. Fax  9. E-mail  

7. Je partner platca DPH?    áno/nie  
  

10. Web          
 

11. Ulica      
12. PSČ  

Číslo domu  
  

13. Mesto/Obec        
14. Okres       

15. Samosprávny kraj         
16. Štát     

  
17. Kontaktná osoba: 

  meno  priezvisko  funkcia  
        

Telefón (práca)  ++4210 Mobil  ++4219  
Fax  ++4210        

E-mail          
18. Štatutárny zástupca: 

  meno  priezvisko  funkcia  
        

Telefón (práca)  ++4210 Mobil  ++4219  
Fax  ++4210        

E-mail          

                                                 
12 zoznam právnych foriem v PR je uverejnený na stránke http://www.stat.gov.pl/  
13 zoznam položiek OKEČ je uverejnený na stránke http://www.stat.gov.pl/- resp. špecificky na http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKWiU/wykaz_tab_klasyfik.doc  
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19. Zapojenie partnera do projektu  
  áno/nie                   vymenujte činnosti, za ktorých realizáciu je zodpovedný partner 

Spoločné plánovanie pred podaním žiadosti  áno  
 

Ako projektový partner II. etapy turistickej zóny „štúdia 
uskutočniteľnosti“ realizovanej z prostriedkov CBC v roku 2003, 
koordinácia a prezentácia zámeru v regionálnej tlači a iné............. 

 
Spoločné plánovanie realizácie projektu áno  

 
V rámci malých projektov CBC 2004 – realizácia konferencie 
„Tatranský dopravný systém a ochrana prírody “, konanej 15.apríla 
2004 v Zakopanom a v Poprade 

 
Spoločná realizácia projektu áno  

 
1. Predloženie rozvojových zámerov poľskej časti územia 
2. Spoločné stretnutia celého tímu každý  mesiac 
3. Spolupráca pri analýze dopravy v území poľskej časti 
4. Spolupráca pri analýze životného prostredia poľskej časti  
5. Spolupráca pri analýze majetkoprávnej realizovateľnosti 
6. Iné v priebehu projektu (nové kontakty a možnosti) 

 
Spoločné financovanie projektu nie výška finančného príspevku partnera v tis. Sk14  0  

 
Spoločné využívanie po skončení projektu áno

  
 1. Príprava väčšieho spoločného projektu z oblasti infraštruktúry 

2. Koordinácia územných rozvojových plánov 
 3. Koordincia dopravných grafikonov 

4. Iné, zistené v priebehu prác 
Ak má žiadateľ viac ako jedného zahraničného partnera na projekte, skopírujte predchádzajúcu časť formulára  
„Zahraničný partner č.1“ a vložte ju sem, upravte poradové číslo domáceho partnera a vyplňte. Pripomíname, že od 
žiadateľa sa vyžaduje, aby mal na projekte najmenej jedného zahraničného partnera! 
 

                                                 
 
14 Informatívny údaj, ktorý sa nezahŕňa do tabuľky v sekcii D! 
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