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oFERTA wsp6tpRAcy/poN u KA spoLu pnAcr
Poszukiwanie partnera do projektu w ramach programu lnterreg polska-

Slowacia/Vyhfad6vanie partnerov k projektom v r6mci programu lnterreg V-A poltko-
Slovensko 2OL4 - ZO2O

Zakres
tematyczny/

tematickli rozsah

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwrij dziedzictwa naturalnego i kulturowego/ Zachovanie,
ochrana, podpora a rozvoj prirodn6ho a kultrirneho deditstva

Zwiqkszaniemobi!no5ciregionalnejpoprzezlqczeniewqzl6wdrugo@
infrastrukturq TEN-T, w tym z wqzlami multimodalnymi/Positnenie regionilnej mobility
prepojenim sekund5rnych a tercidrnych uzlov s infraitruktrirou TEN-T vrdtane multimod6lnych
uzlov
Rozw6jiusprawnianieprzyjaznych5rodowisku(wtym-o@
i niskoemisyjnych system6w transportu, w tym Sr6dlqdowych dr6g wodnych i lransportu
morskiego, port6w, potqczef multimodalnych oraz infrastruktury port6w lotniczych, w celu
promowania zr6wnowaionej mobilno5ci regionalnej i lokalnej/ Vfvoj a zlepiovanie ekologicky

priaznivr/ch, vrdtane nizkohlukovrich) a nizkouhlikovfch dopravnfch systdmov, vrdtane vnftrozemsk,f,ch
vodnfch ciest a nimornej dopravy, pristavov, multimodiilnych prepojeni a tetiskovej infra5trukt[ry

lnwestowanie w ksztalcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywi-iE
umieiqtno5ci, uczenia siq przez cale iycie poprzez rozw6j i wdraianie wsp6lnych system6w
ksztalcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia/lnvestovanie do vzdelania, ikoleni a odbornej

pripravy, ako ai zru6nosti a celoiivotn6ho vzdel6vania prostrednictvom pripravy a vykondvania
spoloEnfch vzdel5vacich, odborn'ich vzdeldvacich a 5koliacich programov

Opis projektu-
planowane

najwainiejsze
dzialania /

Popis projektu -
planovan6

najd6teiitej5ie
aktivity

(max 1OOO
znak6w w ka2dym

z jqzyk6w/ max
1OOO znakov v

kaidom jazyku)

Plan projektu polega na zachowaniu dziedzictwa naturalnego, promowaniu go i

udostqpnieniu go odwiedzajqcym i mieszkaricom regionu.
Planujemy uatrakcyjnii region przygraniczny, uleps)aiqc sciezkq edukacyjnq
prowadzqcq z naszej Gminy zborov nad Bystricu - do wsp6lnej granicy potrt o-
slowackiej, kt6ra obejmie budowq wiezy widokowej na *'.goriu-nad gm'inu.
Jednocze6nie planujemy dzialania promocyjne obsiaru przygranic.nego - spoleczne
wydarzenie turystyczne, materialy drukowane itp.

PlSnom projektu je zachovanie prfrodn6ho dedidstva, jeho propagScia a sprfstupnenie
ndv5tevnikom a obyvatelbm regi6nu.
PlSnujeme zatraktivnif prihraniEnyi regi6n zlep5enim ndudn6ho chodnlka ,,Fojtovpotok" vedfceho z na5ej obce Zborov nad Bystricou - na spoloEnri pol'sko-siovenskti
hranicu, srldasfou ktor6ho bude vfstavba rozhl'adne na vrchu nad o'bcou.
ZSroveh plSnujeme propagadn6 aktivity prihranidn6ho [zemia .- spolodn6 turistick6
akcie, tladenf materiSl a pod.

PRO'EKTU/
PROIEKTU



Przewidywany
czas realizacji
projektu (od -

do)l
Predpokladanf
d6tum zaEatia

a ukonaena
projektu (od-do)

2020 rok

Planowany,
orientacyjny

bud2et projektu/
Planovanf
orientaCn'i

rozpoiet projektu

50 000,- EUR

Oczekiwania
wobec

poszukiwanego
partnera

/Oiak5vania
t'ikaj(ce sa
hl'adan6ho
partnera

Szukamy gminy o podobnym zamiarze udostqpnienia i promowania dziedzictwa
przyrodniczego w regionie przygranicznym.

Hl'addme obec s
v prihranidnom

r podobnym zdmerom spristupnenia
regi6ne.

propagdcie prirodn6ho dedi6stva

DANE WNTOSKODAWCY/0DAJE zrAOnrera

Nazwa N6zov
Zborov nad Bvstricou , powiat dadca

Ulica, numer
budynku

Ulica,
Popisn6
tislo Zborov 223

Miejscowo66, kod
pocztowy

PoStov6
smerov6
tislo: 023 03

Forma prawna PrSvna
forma Obec / gmina

osoBA Do KONTAKTU/KONTAKTNA OSOBA

Imiq i nazwisko Meno a
priezvisko PaedDr. Jura.j Hlavaty

Stanowisko Funkcia Starosta/w6jt
Telefon Telef6n 0042t 4t 230 40 81, 00421 9t7942367
Email E-mail tar :l bor VN ibvstusqu$

o5wraoczENrE/vyH LAsE N r E



oSwiadczam, i2 przyjmuje do wiadomoSci, 2e/Vyhrasujem, ie beriem na vedomie, ze:
Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju z siedzibq w warszawie (00-507) pl. Trzech Krzyhy 3/5. Na
podstawie porozumienia z dnia 03.09.2015 r. Minister wlaSciwy ds. rozwoju regionalnego powierzyt Centrum projekt6w
Europejskich z siedzibq w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 39a przetwarzanie danych osobowych w zwiqzku z realizacjq
programu Wsp6lpracy lnterreg V-A Polska-Slowacja. Centrum Projekt6w Europejskich przetwarzai bqdzie niniejsze dane w
imieniu i na rzecz Powierzajqcego./sprdvcom osobnyich udajov je Ministerstvo rozvoja so sfdlom vo Variave (OO-507) pl.
Trzech Krzy|y 3/5. Na zdklade dohodyz03.09.2015 ministerzodpovedn'i za regiondlny rozvoj poverilCentrum eur6pskych
projektov so sidlom vo Var5ave (02-672) ul. Domaniewska 39a spracovanim osobn'ich ridajov v s(vislosti s realizdciou
programu spoluprdce lnterreg V-A Polsko-Slovensko. Centrum eur6pskych projektov bude sprac6vaf tieto 6daje v mene a v
prospech poverujriceho subjektu.

Dane przetwarzane sq wylqcznie w celu umo2liwienia nawiqzania wsp6lpracy/partnerstwa dla projektu planowanego do
realizacji w ramach programu lnterreg V-A Polska-Slowacja. Dane te mogq byi powierzane instytucjom zaanga2owanym we
wdra2anie programu oraz potencjalnym beneficjentom programu./Udale sa sprac[vaj[ v,ihradne na (del umoinenia
nadviazania spoluprdce/partnerstva pre projekt, ktor6ho realizdcia sa plSnuje v rdmci programu lnterreg V-A pol,sko-
Slovensko. Tieto ridaje sa m6Zu poskytova{ institdciiim zapojen'i m do implementdcie programu a potencidlnym prijfmatelom
programu.

Zgodnie z art.32 ustawy o ochronie danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo dostqpu do tre5ci swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie powy2szych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z
brakiem mo2liwoSci rozpatrzenia niniejszej aplikacji./V srilade s dldnkom 32 zdkona o ochrane osobn,ich 6dajov mdte pr6vo
na pristup k obsahu svojich 0dajov a ich opravu. Poskytnutie t'ichto (dajov je dobrovoln6, odmietnutie ich poskytnutia viak
znamend, ie t(to iiadost' nebude moin6 posridit'.

W przypadku podania nie swoich danych osobowych w ofercie, wnioskodawca zobowiqzany jest do posiadania podstawy
prawnej ich przekazania./V pripade, ak iiadatel uvedie v ponuke in6 ako vlastn6 osobn6 ridaje, musi mat' prdvny ziiklad pre
poskytn utie ta k'ichto ridajov.

Wyra2amzgodqnaprzetwarzaniedanychosobowychpodanychwniniejszej
Programu lnterreg V-A Polska-Slowacja, ul. Halicka 9 31 - 036 Krak6w, zgodnie z Ustawq z dnia 2g sierpnia 1,gg7 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U' 2015. Po2.2135)./Srihlasim, aby Spolodnf technickf sekretaridt programu tnterreg V-
A Polsko-Slovensko sprac0val osobn6 0daje uveden6 v tejto ponuke spoluprdce v sdlade so z6konom z 29. august a \997 o
ochrane osobnyich ridajov (2. z.2Ot5l poloi. 2135).
Wyra2am zgodq na publikacjq niniejszej oferty w lnternecie na stronach instytucji zaanga2owanych we wdra2anie programu
lnterreg V-A Polska-slowacja./S0hlasim s uverejnenim tejto ponuky spoluprdce na lnternete na strdnkach in5tit0cii
za pojen'ich do im plementdcie progra m u I nte rreg V-A polsko-slovensko.

Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania
wymienionego wnioskodawcy /

Podpis osoby oprdvnenej zastupovat uveden6ho Ziadatel,a
t2.K...2q!.g H

Data, podpis / D6tum, podpis

zGoDA /SUHLAS


