Príloha 3: Logická matrica: STRATENÁ – Slovenský raj klaster CR NP SR a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Popis projektu
Celkové ciele
Trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj
v zaostávajúcom subregióne obcí a miest NP
Slovenský raj založený na využívaní jeho
prírodného potenciálu a schopností
obyvateľov pre aktívny cestovný ruch.

Indikátory

Zdroj overenia

-

-

-

Príjem z cestovného ruchu v destinácii v roku 2015 oproti
2010 zvýšený o 5% (stále ceny 2010).
Počet návštevníkov Slovenského raja sa v roku 2015 oproti
roku 2010 zvýšil o 10 000 ročne.
Počet obyvateľov miest a obcí subregiónu NP Slovenský raj
zapojených do aktivít cestovného ruchu sa v roku 2015
zvýšil.
24 vytvorených nových pracovných miest v roku 2015.

-

Účel projektu
Intenzívnejšie využívanie prírodných daností
územia v oblasti turistického ruchu zapojením
a koordináciou aktérov CR v subregióne NP
Slovenský raj poskytujúcich rozmanitejšie
a kvalitnejšie služby CR.

-

Výsledky projektu
Klaster – Združenie cestovného ruchu NP
Slovenský raj (Združenie) zriadený
a technicky a personálne zabezpečený,
umožňujúci podporu existujúcich
a novovznikajúcich poskytovateľov služieb
CR

-

Aktéri CR a obyvatelia subregiónu NP
Slovenský raj získajú potrebné zručnosti pre
trvalo udržateľný rozvoj a skvalitnenie služieb
CR
Dobudovaná a skvalitnená infraštruktúra CR
v subregióne NP Slovenský raj

-

-

Predpoklady

Štatistické výkazy pripravované
poskytovateľmi služieb CR v rámci
subregiónu Slovenský raj .
Štatistické výkazy a správy pripravované
samosprávami v rámci subregiónu NP
Slovenský raj.
Prieskum medzi poskytovateľmi služieb CR
a obyvateľmi subregiónu.
Štatistky miestne príslušných ÚPSVAR.

Vznik minimálne 5 nových produktov cestovného ruchu do
roku 2015.
Registrovanie oblastnej organizácie CR NP Slovenský raj
v zmysle zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
do roku 2013 s minimálne 23 členmi (z toho 13 obcí).
10 nových poskytovateľov služieb cestovného ruchu
v subregióne do roku 2015.
Zvýšenie spokojnosti návštevníkov lokality so zvýšenou
kvalitou poskytovaných služieb.
Počet formálne a neformálne spolupracujúcich členov
Združenia stúpol v roku 2015 na 60.

-

Systém pre evidenciu poskytovania služieb
CR Združenia a samospráv subregiónu.
Potvrdenie o registrácii oblastnej
organizácie CR vydané príslušným
ministerstvom.
Dotazníkové prieskumy spokojnosti
návštevníkov realizovaný Združením.
Web stránka Združenia a jej členov.

Makroekonomická situácia zostane
v zásade bez výkyvov.
Pokračujúca podpora zo strany štátu
(Zákon o 91/2010 o podpore
cestovného ruchu) a ďalšia podpora
a zo strany regiónu a ďalších
profesionálnych organizácií.
Podpora zamestnanosti
a samozamestnania zo strany
štátnej a územnej samosprávy

Združenie cestovného ruchu Slovenský raj založené
minimálne 5 obcami subregiónu NP Slovenský raj v roku
2013.
Stratégia, Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja destinácie
NP Slovenský raj a Expertný manuál destinačného
manažmentu sú dostupné ostatným subjektom CR na území
Slovenského raja v roku 2014.
Vytvorenie webstránky, znáčky a loga Združenia,
marketingových tlačených a elektronických materiálov
a rezervačného systému vrátane systému karty zliav.
Výkonný riaditeľ Združenia vyškolený a zamestnaný
Združením od roku 2014.
65 školení pre 1440 účastníkov v oblastiach destinančného
manažmentu, plánovania, marketingu, zapojenia rómskeho
obyvateľstva do CR, ochrany ŽP, služieb CR
(sprievodcovia) uskutočnených do konca realizácie projektu.
TIC Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa uvedená do
prevádzky.

- Správa o ukončení projektu a podporná
dokumentácia z monitorovania projektu
(prezenčné listiny).
- Registračné dokumenty Združenia – výpis
z príslušného registra.
- Webstránka Združenia a jej členov
- Kolaudačné rozhodnutie TIC.

Ochota subjektov Združenia
pokračovať v doterajšom záväzku
a úsilí na založenie a činnosť
organizácie Oblastnej organizácie
CR NP Slovenský raj.
Legislatívne a ekonomické
podmienky umožňujú udržanie
a rozvoj podnikateľského prostredia.
Záujem subjektov CR vrátane
mimovládnych organizácií
a samosprávy komunikovať a aktívne
sa zapájať do rozhodovacieho
procesu vrátane aktualizácie
plánovacích a operatívnych
dokumentov CR.
Spolupráca s vyššími územnými
celkami v oblasti podpory
a propagácie CR.

-

1

-

Aktivity
1. Spracovanie odborných dokumentácií KNP
2.

Založenie klastra turizmu NP Slovenský
raj a spracovanie strategickým
dokumentov

Obnova značenia 300 km značených turistických trás a 65m
rekonštruovaných stupačiek, rebríkov a lávok na turistických
trasách.
- Zahájenie rekonštrukcie/výstvaby 5 nástupných centier
z celkového počtu 8.
Prostriedky/ vstupy
51 – Služby (projektová dokumentácia)
52 - Vlastná odborná pracovná sila (projektový manažér, expert
na VO)

Náklady a zdroje financovania (EUR)
NPP
NPP

15 500 Uzatvorenie zmluvy o spolupráci
6 415 medzi subjektmi pôsobiacimi
v projekte o založená Združenia.

02 - Dlhodobý hmotný majetok (notebook, tlačiareň)
50 – Spotrebované nákupy (spotrebné nákupy, fotoaparát)
51 – Služby (cestovné, ubytovanie, strava, dokument – Stratégia
a Akčný plán)
52 – Vlastná odborná pracovná sila (manažér, účtovník klastra,
pracovníci TIC...)

NFP 100 %
NFP 100 %
NFP 100 %

1 100 Záujem jednotlivých cieľových
4 000 skupín o účasť na vzdelávacích
124 800 aktivitách projektu.

NFP 100 %

147 708

3.

Vzdelávacie aktivity

51 – Služby (školenia, semináre)

NFP 100 %

93 900

4.

Marketingové aktivity a rezervačný
systém

51 – Služby (konferencia, rezervačný systém, karta zliav, 3D web
stránka,...)

NFP 100 %

106 240

5.

Obnovené turistické značenie, úprava
priestranstiev turistických areálov

51 – Služby (obnova turistického značenia, osadenie lavičiek,
projektová dokumentácia vstupného areálu,..)

NFP 100 %

95 700

6.

Založenie TIC

02- Obstaranie stavby (výstavba/rekonštrukcia TIC)
02 - Dlhodobý hmotný majetok (vybavenie TIC)
51 – Služby (montážne práce, dopravné náklady)

NFP 100 %
NFP 100 %
NFP 100 %

381 638
37 189
10 288

Nepriame výdavky projektu
Rezerva

NFP 100 %
NFP 100 %

104 256
20 000

Celkové náklady projektu:
1 148 734
Oprávnené náklady projektu:
1 126 819
Zdroje z NPP:
21 915
Výška NFP:
1 126 819
(100 % z oprávnených nákladov projektu)
Nutný predpoklad: V prípade stavieb
(napr. TIC) splnenie podmienok pre
zahájenie stavby v zmysle zákona
50/1976 Zb. Stavebný zákon
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