
Príloha č. 4  k Programovému manuálu - Infolist 

verzia zo dňa 11.04.2008  1 / 4 

                       
 

 

 

INFO LIST  
 
 

Kód projektu (ITMS) 197 

Prioritná os 
2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného 
prostredia 

Oblasť podpory 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia 

Kód pre oblasť prioritnej témy  11 

Názov projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce 

Vedúci partner Město Frýdlant nad Ostravicí 

Hlavný cezhraničný partner Mesto Turzovka 

Počet partnerov (vrátane vedúceho partnera) 2 

Celkové náklady projektu v EUR (ERDF+ŠR+VZ) 467 795,00   (po znížení  428 695 EUR) 

Požadovaná výška FP v EUR (ERDF) 397 625,75    (po znížení  356 390,75 EUR) 

Požadovaná výška FP v EUR (ŠR) 32 137,50 

Dátum registrácie do ITMS  

Začiatok a ukončenie realizácie projektu od:  1.1.2009                do: 1.4.2010 

Doba realizácie projektu v mesiacoch 16 

Stručný opis projektu 

Pohraniční regiony na česko-slovenské hranici jsou atraktivním 
prostředím s pestrou kulturní strukturou a vysokou stimulací 
cestovního ruchu. Oyvatelé příhraničních obcí vzájemně 
spolupracují na všech úrovních. Cílem projektu je posilnit tuto 
spolupráci prostřednictvím tvorby společné přeshraniční 
komunikační sítě na obou stranách slovensko-české hranice ve 
vybraných obcích. Pozitivní dopad by měly pocítit jak zúčastněné 
městské a obecní úřady, tak i občané regionů, které projekt 
zastřešuje, a v neposlední řadě turisté, přicházející do této oblasti. 
Díky nově zavedené informační technologii dojde k zefektivnění 
spolupráce mezi zúčastněnými na straně primárních cílových 
skupin (městské a obecní úřady), k ulehčení komunikace na 
straně sekundárních cílových skupin (občané měst a obcí) a k 
zatraktivnění a zmodernizování prostředí ve prospěch rozvoje 
cestovního ruchu na straně sekundárních cílových skupin (turisté). 
Pozitivním dopadem bude urychlení přenosu informací mezi 
zúčastněnými městy a obcemi, což vytvoří podmínky pro pružnější 
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reagování na aktuální dění v regionu, a to nejen při řešení 
krizových situací. V konečném důsledku projekt podporou 
informatizace v regionu podpoří rozvoj odborné ekonomiky v 
pohraničních oblastech. Neodlučitelnou výhodou navrhovaného 
systému je bezpečnost komunikace, kterou garantuje, mobilita a 
časová úspora, kterou poskytuje, a jeho jednoduchá 
ovladatelnost. Do budoucna se počítá s aktualizací systému ve 
prospěch digitalizace obsahu a zavedení přeshraničních e-služeb. 

Hlavný cieľ a špecifické ciele 

Hlavný cieľ :  
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rozvoje informatizace 
posílit a prouhloubit komunikaci a spolupráci měst a obcí na obou 
stranách slovensko-české hranice v regionu Frýdlantsko 
(Beskydsko) - Horná Kysuca. Zavedením komunikační platformy 
se způsob komunikace, vyměňování si informací, předávání 
zkušeností a společný postup při nejrůznějších situacích mezi 
zúčastněnými stranami zefektivní a zjednoduší. Primární cílová 
skupina bude profitovat zejména ze  zvýšené efektivity vzájemné 
spolupráce, větší flexibility a mobility, sekundární cílová skupina 
zase z rozšířených možností komunikace a ze zlepšující se 
turistické infrastruktury a informovanosti o možnostech cestovního 
ruchu. Projekt přímo přispěje k vytvoření bezpečnostní informační 
přeshraniční sítě, která bude zaměřena na kooperaci a bezpečný 
přenos informací mezi městy a obcemi v daném regionu.  
 
Špecifické ciele:  
1. Implementace přeshraniční komunikační strategie v regionu: 
Podpora budování přeshraniční sítě, která posilní vzájemnou 
spolupráci mezi zúčastněnými městy a obcemi.                                                                                 
2. Bezprostřední komunikace v bezpečnostní síti prostřednictvím 
PC a mobilních zařízení: Systém zabezpečuje bezpečný a rychlý 
způsob komunikace a přenosu informací. Svým charakterem a 
způsobem fungování zároveň poskytuje flexibilitu a mobilitu měst 
a obcí.                                                                                                                                         
3. Zaměření na cestovní ruch, krizové řízení a sociální sítě: 
Navrhované řešení předkládá prostor pro výměnu informací a 
sdílení zkušeností na základě pravidelných setkání a networkingu. 

Aktivity 

V projektu jsou naplánovány tyto společné aktivity: 
Aktivita 1: Zavedení přeshraničního komunikačního systému (v 
rámci dané aktivity obstaráme nezbytná zařízení/vybavení pro 
potřeby zavedení efektivního přeshraničního komunikačního 
systému; komplexní přeshraniční systém bude zahrnovat PC, 
mobilní telefony společně s aplikačním softwarem do terénu, 
infokiosky a společný server; taktéž zabezpečíme školení pro 
zúčastněné obce, aby uměly s danými aplikacemi pracovat a 
využívat je naplno) 
Aktivita 2: Stanovení přeshraniční strategie a vypracování obsahu 
info-kiosků (v rámci této aktivity za účasti obou partnerů a 
externích odborníků vypracujeme společnou přeshraniční strategii 
v oblasti efektivního využívání komunikační platformy, která bude 
sloužit všem obcím; po zakoupení infokiosků je potřebné naplnit je 
obsahem o informacích té které obce, což je jedním z cílů této 
aktiity; zároveň uskutečníme se všemi zúčastněnými obcemi Kick 
off meeting, na kterém budou projednány detaily ohledně 
fungování přeshraniční platformy, stejně jako představení 
funkčnosti platformy) 
Aktivita 3: Síťování- networking (tato aktivita bude zahrnovat 
společná jednodenní setkání zúčastněných obcí, kde bude prostor 
pro sdílení informací a poznatků po dobu fungování přeshraniční 
platformy; v rámci dané aktivity se bude dbát  na nejlepší praktiky 
s tím, aby byly i v ostatních obcích používány nejefektivnější 
způsoby a postupy řešení problémů s použitím komunikační 
platformy) 
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Aktivita 4: Vyhodnocení spolupráce a udržitelnost projektu (daná 
aktivita bude obsahovat vyhodnocení společné přeshraniční 
spolupráce stejně jako komparaci se strategií stanovenou v úvodě 
projektu; zároveň uskutečníme Závěrečnou konferenci o projektu, 
kde budou zhodnoceny přínosy zavedení komunikační platformy a 
návrhy na další spolupráci do budoucna) 
Aktivita 5: Řízení projektu, monitoring a publicita (manažment 
projektu, psaní monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, veřejné 
obstarávání a zabezpečení  publicity projektu) 

Miesto dopadu projektu  Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj 

Kvalita spracovania projektu, finančná a riadiaca 
kapacita a udržateľnosť projektu (RK VP) 

B 
 

Komentár hodnotiteľa 

Ad5) 
Organizační zabezpečení projektu je popsáno nedostatečně 
(chybí informace o počtu a kvalifikaci pracovníků, chybí rozdělení 
pracovníků na pracovníky VP a pracovníky HCP), avšak v části 
„Společný personál projektu“ je toto již částečně specifikováno, 
ukazatel dluhové služby = 2,3 %. 
Ad8) 
Personální výdaje se jeví nadhodnoceny, 
snížit počet, eventuelně  zdůvodnit, nakupovaných PC a mobilních 
telefonů (v projektu je uvedeno: 2 PC do každé obce + 3 PC do 
Frýdlantu nad Ostravicí, dále 3 mobilní telefony do každé obce + 4 
mobilní telefony pro Frýdlant nad Ostravicí), 
pravidelných informativních setkání (aktivita 3) je uvedeno 5 
(setkání na dvouměsíční bázi), ale v příloze č. 1 „Zoznam 
a časový harmonogram“ jsou uvedeny každý měsíc. 
Ad9,10) 
Udržitelnost je popsána nedostatečně. 
Ad11) 
V projektu je uvedeno, že projekt je v souladu s „Národním 
strategickým referenčním rámcem ČR“ a dále s „Regionálním 
operačním programem Moravskoslezsko, Střední Morava 
a Jihovýchod“. Toto není soulad s regionálními strategiemi, 
politikami a koncepcemi. 
 

Kvalita spracovania projektu, finančná a riadiaca 
kapacita a udržateľnosť projektu  (RK PP ) 

A 

Komentár hodnotiteľa 

Myšlienka vybudovania automatických infobodov s „podobným 
dizajnom“ v prihraničnej oblasti smeruje k podpore turizmu ako aj 
(v prípade ich racionálneho využitia) k zlepšeniu všeobecnej 
informovanosti obyvateľov riešených obcí a zlepšeniu efektivity 
samosprávy. 

 
K rozpočtu:  

- zvážiť sadzby personálnych nákladov  
- upozorňujem na nepomer ceny PC a mobil. telefón 

(700/500 Eur) 
- vypracovanie obsahu infokioskov – zvážiť cenu ( 2300 

Eur/ks sa vzhľadom na predpokladanú podobnú 
štruktúru obsahu a počet riešených kioskov javí ako 
neúmerná) 

- položka metodické konzultácie – paušálne stanovená 
mesačná sadzba bez uvedenia konkrétnej náplne 
(pričom v popise personálu projektu sú uvedené pozície 
aj s popisom zodpovednosti, možno s výnimkou VO) 

Cezhraničný dopad (RK VP) A 

Komentár hodnotiteľa 

Aktivity a výsledky projektu mají dopad na obou stranách hranice. 
Projekt přispívá jak ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, tak ke 
zlepšení a upevnění přeshraničních vztahů mezi obcemi a městy 
v regionu.  
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Cezhraničný dopad (RK PP) A 

Komentár hodnotiteľa 

Vybudovanie informačného systému v prihraničnej oblasti, 
komunikačné prepojenie partnerov projektu a zúčastnených obcí 
je príspevkom k upevneniu vzájomných väzieb a k posilneniu 
vzťahov samospráv v prihraničnom regióne.  
Pri realizácii projektu je predpoklad pozitívneho dopadu aj na 
obyvateľov a návštevníkov regiónu (zlepšenie prístupu k spektru 
informácii o jednotlivých obciach a ich okolí). 
Vytvorenie a využitie spoločnej komunikačnej platformy môže 
v budúcnosti prispieť k zefektívneniu riešenia spoločných 
a podobných problémov. 
 

Cezhraničný dopad (STS) A 

Komentár hodnotiteľa 

Predkladaný projekt je pokračovaním spolupráce obidvoch 
projektových partnerov. Vybudovanie informačnej siete prispeje 
k uľahčeniu komunikácie medzi samosprávami na obidvoch 
stranách hranice, k zrýchleniu prenosu informácií a 
k zefektívneniu spolupráce medzi zúčastnenými. Výsledky 
projektu budú viesť k väčšej informovanosti  nielen obyvateľov, ale 
aj návštevníkov daných regiónov. 

Cezhraničná spolupráca (STS) A 

Projekt má pridanú hodnotu (STS) nie 

Ide o kľúčový projekt (STS) nie 

Miera vplyvu na udržateľný rozvoj (STS)  pozitívny                   neutrálny                  

Vplyv na rovnosť príležitostí (STS)  pozitívny                   neutrálny                   

Vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti  
v regióne (STS) 

 pozitívny                   neutrálny                  

 
 

Výsledky hodnotenia 

Kvalita 
spracovania 
projektu RK VP 

Kvalita 
spracovania 
projektu RK PP 

Cezhraničný 
dopad RK VP 

Cezhraničný 
dopad RK PP 

Cezhraničný 
dopad STS 

Cezhraničná 
spolupráca 
STS 

Spolu 

B A A A A A 22 
 

Kvalita spracovania projektu podľa STS B 

Komentár STS 

Predkladateľmi projektu sú mesto Frýdlant nad Ostravicí  a mesto 
Turzovka. Dôvodom realizácie projektu je snaha prostredníctvom 
rozvoja informatizácie posilniť a prehĺbiť komunikáciu a spoluprácu 
miest a obcí na  obidvoch stranách česko - slovenskej hranice.  
Partnerstvo bolo vhodne zvolené vzhľadom na vzdialenosť medzi 
mestami  Aktivity, ktoré si partneri naplánovali na seba logicky 
nadväzujú a budú viesť k dosiahnutiu spoločne naplánovaného 
cieľa. Partneri projektu majú finančnú kapacitu zabezpečenú 
z rozpočtu mesta. Riadiaca kapacita však nie je v časti 
„organizačné zabezpečenie projektu“ dostatočne popísaná. Nie je 
jednoznačne uvedené, kto z kmeňových zamestnancov sa u VP 
a HCP bude projektom zaoberať. Špecifické aktivity projektu budú 
riešené externe. V projekte chýbajú aj konkrétne vymenované 
regionálne koncepcie a stratégie regiónov, ktoré si predkladajú 
žiadosť o FP. 
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V súvislosti s odporúčaním regionálneho koordinátora bol žiadateľ 
vyzvaný na doplnenie : 
 
- infokiosky budu obsahovať predovšetkým informácie 
o partneroch aj z opačnej strany, pretože toto je podstatou 
projektu – informačne a komunikačne spojiť cezhraničný región. 
Každá obec zapojená do projektu bude povinná preniesť svoje 
reálie do elektronickej podoby, aby tam bola priama spojitosť 
medzi partnermi, zároveň komplementarita a benefit pre cieľovú 
skupinu. Infokiosk bude obsahovať cca. 30% informácii o vlastnej 
obci a zvyšok informácii budú tvoriť informácie z ďalších 
prihraničných a cezhraničných obcí. Takýmto spôsobom sa 
cieľové skupiny dostanú k ucelenému informačnému obsahu, ku 
ktorému by sa za žiadnych iných okolností nedostali. 
 
-  na plnú funkčnosť cezhraničného komunikačného systému je 
nevyhnutné takéto zariadenie/vybavenia zaobstarať. Komunikačná 
platforma je defacto software, ktorá musí fungovať za podpory 
hardware. Pre menšie obce je jedno PC určené na mestsky, resp. 
obecný úrad a ďalšie PC pre mestskú, resp. obecnú políciu. Ak 
totiž v cezhraničnom regióne dôjde k nejakej mimoriadnej udalosti 
(požiar, výbuch, záplavy, snehová búrka,atď.), je nevyhnutné 
všetky zložky spolu koordinovať a efektívne zasiahnuť. 
Komunikačná platforma pomôže k mobilizácii jednotlivých 
(napr. záchranných, hasičských, občianskych,...) zložiek a zaručí 
tak rýchlosť a súčinnosť takýchto zložiek pri mimoriadnych 
situáciách. Mobilné telefóny riešia bezdrôtovú komunikáciu (plne 
GSM kompatibilnú) v komunikačnom systéme a budú slúžiť najmä 
pre pohyb v teréne. Čo sa týka počtov mobilných telefónov, jeden 
je určený pre primátora, resp. starostu vykonávajúceho lokálnu 
koordináciu záchranných zložiek v súčinnosti s ďalšími zložkami a 
dotknutými obcami. Ďalší mobilný telefón je určený pre 
koordinátora mestskej, resp. obecnej polície, riadiaceho príslušné 
miestne zložky v koordinácii so starostom. Tretí 
mobilný telefón je určený koordinátorovi hasičských zložiek kvôli 
koordinácii takýchto zložiek a komunikácii s ďalšími koordinátormi 
(starosta, obecný policajt). 
 
- pravidelných informatívnych stretnutí (aktivita 3) je v rozpočte 
uvedených 5, ale v prílohe č. 1 "Zoznam a časový harmonogram" 
sú uvedené každý mesiac. Po konzultácii so žiadateľom bol 
harmonogram upravený  v súlade s podrobným  rozpočtom 
projektu. 
 
- položka „Metodické konzultácie (Aktivita 5)  zahŕňa konzultácie 
spojene s prípravou monitorovacích sprav, žiadostí o platbu, 
zrealizovanie verejného obstarávania osobou spôsobilou 
vykonávať VO, ako aj konzultácie pri diseminačných aktivitách            
a Záverečných správ pre RO. 
 
Na základe odporúčania regionálnych koordinátorov navrhujeme 
znížiť jednotkové ceny v kapitole „Ľudské zdroje“ - v podrobných 
rozpočtoch oboch partnerov v položkách  „Personálne náklady - 
sieťovanie (Aktivita 3)" a "Personálne náklady - projektový 
účtovník (Aktivita 5) "na 10 Eur/hod. a "Personálne náklady 
projektový management (Aktivita 5)" na 15 Eur/hod. 
 
Rovnako u VP a HCP (na základe odporúčania regionálneho 
koordinátora) navrhujeme znížiť aj náklady v kapitole „Externí 
výrobky a služby“ konkrétne v položkách „Mobilní telefón (Aktivita 
1)“ na 300 Eur/ks,  „Vypracovanie obsahu infokioskov (Aktivita 2)“ 
na 2 000 Eur/službu a „Metodické konzultácie (aktivita 5) na 450 
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Eur/mesiac. 
U VP „mesto Frýdlant nad Ostravicí“ navrhujeme znížiť celkové 
oprávnené náklady projektu  o sumu   24 500 EUR.  
 
Celkové oprávnené náklady VP budú v sume 268 340 EUR.  
Príspevok ERDF bude v sume 228 089 EUR. 
Príspevok ŠR bude v sume 13 417 EUR. 
Príspevok z rozpočtu mesta bude v sume 26 834 EUR. 
 
U HCP „mesto Turzovka“ navrhujeme znížiť celkové oprávnené 
náklady projektu o sumu  14 600 EUR.  
 
Celkové oprávnené náklady budú v sume 160 355 EUR. 
 
Príspevok ERDF bude v 136 301,75 EUR.  
Príspevok ŠR bude v sume 16 035,5 EUR 
Príspevok z rozpočtu mesta bude v sume 8 017,75 EUR.  
 
Celkové oprávnené náklady projektu budú v sume 428 695 EUR.  
Príspevok ERDF projektu  bude v sume  364 390,75 EUR.  
 
Na základe vyššie uvedeného je projekt odporúčaný na              
schválenie s podmienkou. 
 

Projekt doporučený na  schválenie        schválenie s podmienkou       zamietnutie 

 

 
Prílohou Info listu je rozpočet projektu 
 
 

Vypracoval:    

Inštitúcia: Spoločný technický sekretariát 

Dátum:    19.3.2009 

Podpis: 
 
 


