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Vec:

Švajčiarsky príspevok v rámci rozšírenej EÚ – program spolupráce so Slovenskom
Rozhodnutie o Konečnom návrhu projektu
Názov projektu:
Slovenský Raj - klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC
Dobšinská ľadová jaskyňa
Projekt č.:
7F-07867.01

Vážený pán Ivančin,
Švajčiarsko posúdilo Konečný návrh projektu uvedený vyššie a predložený zo strany NKB dňa 31.
októbra 2011. S radosťou Vás informujem, že projekt bol:

schválený s podmienkami
schválený švajčiarsky finančný príspevok: 1.198.000,- CHF
Celkové oprávnené výdavky projektu sa podľa vzájomnej dohody medzi NKB a SDC znížili
o 29.986,- CHF (1 EUR = 1,25 CHF). Základom pre túto zmenu rozpočtu bol list NKB zo dňa
30.11.2011, ako aj následné objasnenia súvisiaceho rozpočtu projektu.
Žiadame Vás, aby ste pred finalizáciou Zmluvy o projekte podľa „Postupov pri žiadaní financovania
projektu“ ako je uvedené v Prílohe 2 Rámcovej dohody, časť 2, vzali do úvahy nižšie uvedené
podmienky. Nižšie uvedené podmienky boli sformulované s ohľadom na pripomienky, návrhy
a odporúčania, ktoré predložil NKB.
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Podmienka
1. Legislatívne zmeny
Založenie Klastra cestovného ruchu NP Slovenský raj
ako právne akceptovanej štruktúry, organizácie
cestovného ruchu na základe zákona č. 91/2010, vytvorí
podmienky pre získavanie štátnych dotácií. V decembri
2011 vstúpili do platnosti legislatívne zmeny a preto
žiadame od Konečného prijímateľa aby zabezpečil, že
právna forma a štruktúra založeného klastra zohľadní
uvedené zmeny a umožní získavanie štátnych dotácií.
2. Vzdelávacie aktivity
Nový klaster cestovného ruchu zorganizuje sériu
školiacich seminárov pre rôzne cieľové skupiny, vrátane
verejných organizácií, súkromných podnikateľov,
rómskych príjemcov, sprievodcov cestovného ruchu
a študentov. Chýbajú však podrobné informácie
o cieľových skupinách, jednotlivých školeniach, výbere
účastníkov, presnom obsahu školení, použitých
materiáloch atď... Konečného prijímateľa preto
žiadame, aby predložil podrobný konečný návrh školení
NKB pre pripomienkovanie pred začatím vzdelávacích
aktivít.
Konečného prijímateľa okrem toho žiadame, aby
objasnil, či je možné inštitucionalizovať plánované
školiace opatrenia. To znamená, že obsah školení by
mal byť – ak je to možné – zapracovaný aj do
existujúcich osnov (miestnych škôl, odborných škôl,
inštitútov cestovného ruchu, univerzít, atď.), aby
prospešné dopady zo školení neboli obmedzené len na
obdobie trvania projektu, ale aby pretrvali dlhodobo.
3. Dokumentácia rekonštrukcie vstupných priestorov
V rámci projektu sa plánuje vypracovanie dokumentácie
pre revitalizáciu/rekonštrukciu vstupných priestorov do
Dobšinskej ľadovej jaskyne a NP Slovenský raj. Keďže
však samotné revitalizačné činnosti nie sú súčasťou
projektu, žiadame Konečného prijímateľa, aby
konkretizoval finančné zdroje pre rekonštrukciu
vstupných priestorov. Ak takéto zdroje financovania nie
sú dostupné, náklady na vypracovanie príslušnej
dokumentácie sa nemôžu považovať za oprávnené
a musia sa odstrániť z rozpočtu projektu.
4. Zodpovednosti Konečného prijímateľa
Je potrebné vyjasniť vzťahy medzi Konečným
prijímateľom a Mikroregiónom Slovenský raj – Sever,
ako aj obcou Dobšiná a budúcim „Klastrom cestovného
ruchu NP Slovenský raj“. Je potrebné sa vyhnúť tomu,
aby obec Stratená fungovala len ako sprostredkovateľ.
Preto je potrebné špecifikovať konkrétne úlohy
a zodpovednosti Konečného prijímateľa a predložiť
organizačnú schému.
Okrem toho je potrebné špecifikovať aj zloženie a úlohy
poradného orgánu nového klastra. Do tohto poradného
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orgánu odporúčame zapojiť skúsených miestnych
odborníkov na klastre cestovného ruchu.
Splnenie vyššie uvedených podmienok je predpokladom pre podpísanie Zmluvy o projekte.
S pozdravom,
Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC)

Kurt Kunz
Veľvyslanec, Zástupca generálneho riaditeľa

Kópie:
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