V době od února 2018 do konce března 2019 byl dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Konstantinolázeňsko ve spolupráci s bavorským partnerem Steinwald-Allianz realizován
projekt „Nenuceně, mladistvě a s lehkostí!“
Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na organizaci společných kulturních akcí nadregionálního i místního
významu.
Aktivita 1) Slavnosti:
18. - 20. 5. 2018 bude probíhat v lázeňském parku a Zahájení turistické sezony
na Konstantinolázeňsku určená jak pro pro obyvatele tak pro turisty a lázeňské hosty. Výdaje
se týkají pouze společného česko-německého večera.
18. 8. 2018 proběhne v Černošíně Den řemesel, na kterém budou připraveny řemeslné dílničky
pro děti a budou představeni řemeslníci z širokého okolí a také z partnerského regionu.
25. 8. 2018 se na Cebivské návsi proběhne barokní na slavnosti je určena jak pro děti a mládež,
tak pro dospělé. Bavorský parner se podílí na programu.
Zástupci našeho regionu se zúčastní slavností v partnerském regionu.
Aktivita 2) Vytvoření společného kalendáře kulturních akcí v obou partnerských regionech
(náklad 2 000 ks).
Aktivita 3) Společný letní tábor pro děti a mládež ve Steinwaldu pořádá bavorský partner.
Český partner hradí pouze odměnu pro české vedoucí.
Aktivita 4) Setkání na přípravu hudebního workshopu bude dvoudenní a bude uspořádáno
v listopadu 2018 a bude určen pro mladé hudebníky.
Aktivita 5) Nákup osvětlení určený především jako osvětlení do stanů, které byly pořízeny
v předchozím projektu na kulturní akce v ČR i Bavorsku.
Projekt „Nenuceně, mladistvě a s lehkostí!“ bude podpořen na základě Smlouvy o financování
malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond, evidenční číslo Smlouvy:
0058/DF/EÚS/EGR/0062.
Výdaje na realizaci projektu mohou vznikat od 19. 2. 2018 (včetně).
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30. 3. 2019.
Předpokládaná výše konečných způsobilých výdajů činí: 20 409,48 EUR.
Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou konečnému uživateli poskytnuty
Řídícím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie)
prostřednictvím poskytovatele dotace finanční prostředky ve výši 15 307,11 EUR z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 75 % konečných
způsobilých výdajů.
Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých konečnému uživateli, bude určena na
základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů,
kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout
maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, bodu 2 Smlouvy.

Konečný uživatel má povinnost zajistit si prostředky na realizaci projektu označované jako
národní spolufinancování ve výši 5 102,37 EUR.

