Fond malých projektů v Jihočeském kraji (A-CZ)

Průběžná/Závěrečná zpráva za malý projekt

Operační program
Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko

Průběžná/Závěrečná zpráva za malý projekt1

1. Údaje o projektu:

Číslo projektu:

ETZ-KPF/SB/12/009

Číslo smlouvy:

ETZ-KPF/SB/12/009

Název projektu:

„ Linecká stezka – vyhledávací studie“

Konečný uživatel
(jméno, adresa):

1

o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice

Nevhodný text odstraňte spolu s tímto odkazem
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2. Údaje o smlouvě:

Datum zahájení projektu:
Datum podpisu smlouvy:

24.4.2013
24.6.2013

Datum ukončení projektu:

31.10.2013

Smlouva byla změněna dodatkem
Pokud ano jakým:
Datum
uzavření:
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Ano

x Ne

Důvod
dodatku:
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3. Popis realizace projektu (stručná rekapitulace realizace projektu od

počátku):
Projektový záměr dálkové přeshraniční turistické trasy je koncipován na myšlence
objevení skutečných spojinic mezi Podunajím a územím české kotliny v 9.-12. století,
a vydání se po stopách středověké obchodní trasy - LINECKÉ STEZKY. Za tímto
účelem jsme přistoupili k realizaci průzkumného přípravného projektu, v rámci kterého
byly provedeny základní archeologické průzkumy trasy v lokaci mezi Vyšším Brodem
a Netolicemi, proběhlo ověření dispozic regionu pro zpracování marketingového
produktu „LINECKÁ STEZKA“ a navržení technického řešení turistické infrastruktury
ve výše uvedené lokaci s tím, že byly také sledovány možná propjení přes státní
hranici směrem do cíle trasy na rakouské straně – do Lince.
Podařilo se také naplnit dílčí cíl přípravné fáze, a to rozšíření zapojení skupiny
partnerů projektu a podporujících organizací, a to na české i rakouské straně.
Došlo k navázání spolupráce s Verein LAG SternGartl-Gusental a místními
turistickými spolky v příhraniční oblasti Bad Leonfelden.
V termínu realizace tohoto projektu se podařilo využít získané podkladové materiály
pro přípravu projektové žádosti na rozsáhlý projekt přeshraniční spolupráce v oblasti
cestovního ruchu „LINECKÁ STEZKA“, který je v současné době posuzován v rámci
výzvy OP Evropská zemní spolupráce Rakousko-Česká republika, 2007-2013.
Realizace našeho projektu byla dle plánu publicity propagována prostřednictvím roll
upu na akcích a výstavách v Horním Rakousku (Böhmerwaldmesse) a Jižních
Čechách (Země Živitelka, vyhlášení Vesnice roku, Slavnosti plodů 2013 a další),
ukončení realizace bylo oznámeno inzercí v regionální příloze deníku MF Dnes dne
29.10.2013.
Nad rámec těchto plánovaných aktivit se podařilo informaci o projektu prezentovat při
vícedenním promo-pěším výletu „Putování Lineckou stezkou“, který jsme uspořádali
28. a 29.9.2013. Akce zaujala ČT a krátká reportáž z výletu a především o Linecké
stezce byla dne 29.9.2013 odvysílána na ČT24 ve Zprávách z regionů (dostupné také
na www: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/244047-stredoveka-linecka-stezka-znovu-oziva/ ).
Následně byl regionální Jihočeskou televizí natočen spot o probíhajících
archeologických výzkumech na Linecké stezce a rozhovor pro Studio Z (odvysíláno
22.10.2013, dostupné v archivu vysílání na www.jihoceskatelevize.cz ), kde jsme
prezentovali také finanční podporu projektu ze Strukturálních fondů a celkovou vizi
záměru.
O průběhu projektu jsme pravidelně informovali nejen veřejnost, ale především
partnera, když kolegové ze NORDICO Stadtsmuseum Linz osobně navštívili
probíhající vykopávky na trase Linecké stezky v lokalitě Netolice dne 9.7.2013.
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4. Naplnění cílů a výstupů projektu:

Cílem projektu je ověření proveditelnosti návrhu zřízení dálkové turistické trasy na
základě ověření historických skutečností - archeologických průzkumů, a obnovy
středověké LINECKÉ STEZKY, což reálně dokládá podaná žádost do OP.
Realizací projektu došlo k naplnění očekávaných výsledků - byly provedeny potřebné
výzkumy (archeologické, technické, marketingové) a jejich výstupy – 2 vyhledávací
studie- posloužily pro rozpracování projektového záměru do fáze investičního
projektu.
Současně se podařilo vytvořit síť dalších kontaktů a navázat novou spolupráci resp.
rozvinout stávající kooperaci v česko-rakouském příhraničí.

5. Problémy vzniklé v průběhu realizace projektu a přijatá nápravná opatření

(pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte)
V průběhu realizace projektu se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivnily
předpokládané cíle a výstupy.

6. Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o projektu

x

Tiskové a mediální zprávy

x

Ostatní oznámení v médiích

x

Oznámení ve všech materiálech

x

Oznámení na internetových stránkách
Jiné formy publicity a informování

x

K závěrečně zprávě přiložte jako přílohu relevantní materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení
skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany EU (např. pozvánky na akce, letáky,
brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.). K průběžné zprávě toto není nutné.
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2

Udržitelnost projektu bude potvrzena realizací hlavního projektu (projektová žádost
byla podána v rámci výzvy OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká
republika, 2007-2013; registrační číslo žádosti: M00284), žádost byla zpracována s
využitím zpracovaných vyhledávacích studií. Došlo k rozvoji dosavadní spolupráce a
byly navázány další kontakty, které využijeme pro další kooperativní příhraniční
jednání a projekty .

8. Zhodnocení projektu z finančního hlediska:3

(Srovnání plánovaných a skutečných výdajů nebo případných příjmů z projektu)
Plnění ve fázi realizace odpovídá schválenému rozpočtu projektu.
Kategorie výdajů
1. Personální výdaje
2. Věcné a externí
výdaje
3. Investice
4. Výdaje celkem

Výše výdajů v EUR – plán Výše výdajů v EUR –
rozpočtu:
skutečnost rozpočtu:
0
0
500
451,65

9. Přílohy Závěrečné zprávy:

11 235
11 765

11 26,64
11 718,29

3

1. Písemné i elektronické Finanční vyúčtování projektu (excelová tabulka se soupisem
účetních dokladů, kopie dokladů k celému projektu, výpisy z účtu a účetní sestavy, zápis o
provedeném výběrovém řízení a smlouvy s dodavateli…)

2. Písemná i elektronická žádost o platbu za malý projekt
3. Výstupy projektu (např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu)
4. Ostatní podklady (např. doklady o publicitě projektu, …)
10. Podpisy:
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE KONEČNÉHO
UŽIVATELE:
Jméno: ing. Petr Leber
Datum: 31.10.2013
Podpis:
Razítko:
2
3

Vyplňuje se pouze u Závěrečné zprávy
Vyplňuje, odevzdává se pouze u Závěrečné zprávy
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ZA ADMINISTRÁTORA FMP ZKONTROLOVAL:
Jméno:
Datum:
Podpis:
ZA ADMINISTRÁTORA FMP SCHVÁLIL:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Razítko:
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