Klient

Obec Čachtice

ČACHTICKÝ HRAD –
OBNOVA NEHNUTEĽNEJ
KULTÚRNEJ PAMIATKY

Prostredníctvom NFP rozšíriť
činnosti Čachtického
hradného múzea na
Čachtický hrad s cieľom
posilniť autenticitu
vystavovaných exponátov a
vyzdvihnutia historickokultúrneho potenciálu.

Obec Čachtice sa rozprestiera na mieste, kde sa považský
výbežok Podunajskej nížiny stretáva s pohorím Malých Karpát
na rozlohe 3.257 ha. Obec leží 7 km od okresného mesta Nové
Mesto nad Váhom a v súčasnosti má 3.660 obyvateľov.
V Čachticiach sa snúbi dávnoveká história smutne preslávená
zločinmi majiteľky Čachtického hradu - Alžbety Báthoryovej, s
významným, dejinným krokom štúrovcov - poslednou IV.
sednicou literárneho spolku Tatrín, kde sa účastníci dohodli na
uzákonení spisovnej slovenčiny.

Riešenie projektu

VÍZIA KLIENTA

Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) z
Regionálneho operačného
programu, Opatrenie 3.1 b
Posilnenie kultúrneho
potenciál u regiónov Intervencie do nehnuteľných
kultúrnych pamiatok.

Cieľom obce Čachtice bolo získať externé finančné prostriedky cez Regionálny
operačný program, opatrenie 3.1 b - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Konkrétne mala Obec Čachtice
záujem získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorého
hlavným cieľom bolo rozšírenie činnosti Čachtického hradného múzea do
priestorov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Čachtický hrad. Ide o ruinu hradu z
prvej polovice 13. storočia. Týmto spôsobom sa vytvoria širšie možnosti prezentácie
samotných pamiatkových hodnôt objektu a bude podporená autenticita vystavených
historických objektov. Aj prostredníctvom tohto kroku má Obec Čachtice záujem
pomôcť zachovať kultúrne dedičstvo a zároveň zatraktívniť obec pre obyvateľov a
návštevníkov.

Hlavný cieľ projektu

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Cieľom vzájomnej spolupráce bolo vypracovať kompletnú projektovú žiadosť pre
Obec Čachtice, ktorá spĺňa všetky formálne požiadavky riadiaceho orgánu a taktiež
kritéria, ktoré boli určujúce pri výbere projektov v hodnotiacom procese. Vypracovaniu
projektovej žiadosti, opisu projektu, zostaveniu finančnej analýzy a skompletizovaniu
všetkých povinných príloh žiadosti, predchádzala úzka spolupráca s klientom,
projektantom a pravidelné stretnutia. Projektová žiadosť bola pripravovaná za účasti
starostky obce a pracovníkov obecného úradu obce Čachtice.

AKO SME POSTUPOVALI
Výhody riešenia
Obec Čachtice sa vďaka
spolupráci s externou
poradenskou spoločnosťou
vyhla formálnym a
kvalitatívnym nedostatkom
projektovej žiadosti a získal
tak NFP vo výške
2.359.845,18€ (cca 71 mil.
Sk).

Oboznámenie sa so situáciou a problémami, ktoré má projekt riešiť
Identifikácia oprávnenosti žiadateľa, aktivít a nákladov projektu
Oboznámenie klienta s povinnými prílohami a dokumentmi projektu
Priebežná konzultácia, kontrola a pripomienkovanie spracovaných častí
žiadosti, opisu a ich zapracovanie
Spracovanie finančnej analýzy
Komunikácia s riadiacim orgánom
Kompletizácia projektovej žiadosti so všetkými povinnými prílohami v
požadovanom počte a prevedení
Spolupráca a podpora klienta počas osobného odovzdávania a preberania
projektu pracovníkmi Riadiaceho orgánu a pri dopĺňaní podkladov
Hlavné výstupy projektu:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Podrobný opis projektu
Rozpočet projektu
Finančná analýza
Kompletizácia všetkých povinných príloh projektovej žiadosti
Elektronická verzia povinných príloh (CD)
Závery vyplývajúce z projektu:
Definovanie strategického cieľa projektu, špecifických cieľov projektu a aktivít
na ich dosiahnutie
Potreba aktívneho zapájania klienta do prípravy projektu
Kvalitne spracovaná a odovzdaná projektová žiadosť

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Hlavné prínosy projektu:
Kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá.
Získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU vo
výške 2.359.845,18 € (cca 71 mil. Sk). Získaný finančný príspevok pokrýva
95% oprávnených nákladov projektu na rozšírenie činnosti Čachtického
hradného múzea do priestorov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Čachtický hrad.

VĎAKA ČOMU BOL PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Kritické faktory úspechu projektu:
Včasné poskytnutie všetkých potrebných informácii zo strany klienta.
Spolupráca klienta s projektovým manažérom.
Formálna správnosť projektovej žiadosti, opisu projektu a finančnej analýzy.
Kompletnosť povinných príloh projektu a stavebnej dokumentácie.

“Projekt obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Čachtický hrad bol
zrealizovaný na vysokej kvalitatívnej úrovni, o čom svedčí aj fakt, že
tento projekt bol úspešne schválený. Spoluprácu s projektovým tímom
Centire už tradične hodnotím ako maximálne bezproblémovú, pričom
oceňujem aktívnu spoluprácu a ochotu.”
Anna lštoková, starostka obce Čachtic.

