Dôvodová správa
„Cestujúce bábky“ je názov projektu Košického samosprávneho kraja, ktorý získal podporu
v rámci výzvy v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (CBC01).
Zámerom projektu je zlepšenie cezhraničného toku informácií o prihraničných regiónoch
Ukrajiny a Slovenska (Zakarpatská oblasť a Košický samosprávny kraj) prostredníctvom
prezentácie spoločného kultúrneho dedičstva inovatívnou formou zameranou prioritne na deti
a tým zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce.
Oba cieľové regióny (Košický kraj aj Zakarpatská oblasť) majú značný no zatiaľ
nie dostatočne využitý potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Jednou z príčin je aj nedostatok
informácií o atraktivitách oboch regiónov jednak u ich obyvateľov ako aj za hranicami
regiónu. Vplyvom povojnového usporiadania a umelého, vo viacerých prípadoch až násilného
pretrhnutia akýchkoľvek väzieb pretrváva nízka úroveň povedomia obyvateľov o susednom
regióne i napriek takmer tisícročnej spoločnej histórii, kedy oba regióny boli súčasťou
jedného štátu. Preto sa projektom budeme usilovať pozdvihnúť lokálpatriotizmus najmä u detí
a mladej generácie.
KSK vystupuje v projekte ako prijímateľ a koordinátor.
Partnermi projektu sú okrem KSK zo slovenskej strany Bábkové divadlo v Košiciach
a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, na ukrajinskej strane Zakarpatské
akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a ASEZ - Asociácia študentov - ekonómov
Zakarpatia.
V projekte bude spracovaných a odvysielaných (na Slovensku v RTVS) 10 televíznych
bábkových inscenácií (5 na slovenské a 5 na ukrajinské motívy) na základe reálnych
historických udalostí, osobností, miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu
s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické
atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.
Ďalšou aktivitou je tvorba spoločnej divadelnej inscenácie, v ktorej obsahu sa budú prelínať
vyššie uvedené príbehy. Okrem zaradenia do repertoára oboch divadiel bude táto inscenácia
odohraná
aj počas podujatí v cieľových lokalitách na oboch stranách hranice, ktoré
budú doplnené
aj o sprievodné aktivity pre deti (hry, súťaže a pod.) s cieľom
propagácie cieľovej lokality.
Trvanie projektu:
09/2015 – 04/2017
Celkový rozpočet projektu: 518 745,- €
Manažment projektu bude zabezpečovať ARR v spolupráci s OKaCR.
Oznámenie o schválení projektu nám bolo zaslané emailom spolu s ponuku na grant.
Plánovaný začiatok realizácie projektu je september 2015. Pred podpisom projektovej zmluvy
je potrebné predložiť na Úrad vlády všetky potrebné potvrdenia za prijímateľa (KSK) aj za
všetkých partnerov vrátane podpísaných dohôd o partnerskej spolupráci.
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Spôsob financovania
Rozpočty prijímateľa a partnerov sú nasledovné:
Organizácia
Grant (85 %)
Spolufinancovanie
(15%)
KSK
8 866
1 564
BD KE
271 490
47 910
BAVKA
59 844
10 561
ASEZ
44 268
7 812
KOCR
56 466
9 964
Spolu
440 934
77 811

Spolu
10 430
319 400
70 405
52 080
66 430
518 745

Projekt bude financovaný pravidelnou zálohovou platbou, ktorá bude zaslaná na účet KSK
a odtiaľ distribuovaná partnerom alikvótne podľa rozpočtu a harmonogramu projektu.
Slovenskí projektoví partneri (BD KE a KOCR KK) budú tiež financovaní zálohovou platbou.
Zo strany KSK je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie aj pre BD KE v celom rozsahu,
keďže ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Ukrajinskí partneri, vzhľadom na aktuálnu situáciou na Ukrajine a na základe ich vlastnej
žiadosti, budú financovaní formou predfinancovania resp. refundáciou.
Výstupy projektu:
Bod
a)
b)
c)
d)

Cieľová
hodnota

Indikátor Výstupu projektu
Počet spoločných informačných produktov zameraných na zvýšenie
povedomia o susediacich krajinách alebo venované zviditeľneniu
cieľových regiónov v susediacich krajinách dostupné verejnosti
Počet klientov/zákazníkov obslúžených inštitúciami podporovanými
z programu
Počet miestnych a regionálnych organizácií ponúkajúcich nové druhy
služieb alebo nové spôsoby poskytovania existujúcich služieb týkajúcich
sa zvýšenia povedomia v rámci programu
Počet návštevníkov zúčastnených na aktivitách / podujatiach
zameraných
na zvyšovanie povedomia organizovaných prijímateľmi

6
1500
3
1000

Výsledky projektu:
Bod

Indikátor Výsledku projektu

a)
b)
c)

Počet vytvorených televíznych inscenácií
Počet vytvorených bábkových inscenácií
Počet zorganizovaných podujatí

Košice 27. 7. 2015
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Cieľová
hodnota
10
1
10

