MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE



Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Žiline

								

Číslo materiálu: _____/2013
                                                                                             

K bodu programu
NÁVRH na schválenie

predloženia Žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“ predkladanej v rámci výzvy       č. 12/FMP, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká Republika 2007 – 2013





Materiál obsahuje: 				      		Materiál prerokovaný:

	Návrh na uznesenie					Mestská rada

Dôvodová správa						Finančná komisia
	Vlastný materiál



Predkladá: 

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina


Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Milan Lipka
vedúci odboru projektov EÚ





Žilina, August 2013
NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje



	výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“ vo výške 14 433,00 EUR a výšku spolufinancovania projektu mestom Žilina vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 722,00 EUR, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov mesta.





































DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina pripravilo spolu s partnerom projektu Mestom Frýdek-Místek do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom 12/FMP žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o finančný príspevok pripravovaného projektu.

Po schválení žiadosti o poskytnutie FP je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu. 

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 14 433,00 EUR. Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 722,00 EUR vlastných finančných prostriedkov.


































Vlastný materiál


Projekt s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“ pripravený do Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom 12/FMP.


Hlavným cieľom projektu s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“ je posilnenie v oblastiach cezhraničnej spolupráce udržiavaním a rozvíjaním kultúrnych tradícií pre ďalšiu generáciu.
Hlavnými aktivitami projektu sú prezentácia tradičnej ľudovej kultúry mesta Frýdek-Místek v meste Žilina počas 14. ročníka kultúrneho podujatia Fašiangy 2014 a prezentácia tradičnej ľudovej kultúry mesta Žilina vo Frýdku-Místku počas 20. ročníka kultúrneho podujatia Medzinárodného folklórneho festivalu Frýdek-Místek. 


Materiál je bez príloh.

 







