O projekte

grant pre mesto Michalovce
§ –projektový
104 901 €
mesta – 18 512 €
§ spolufinancovanie
grant pre mesto Užhorod
§ projektový
prostredníctvom partnera Zakarpatská agentúra

§
§

pre investície, inovácie a rozvoj – 84 863  €
spolufinancovanie partnera – 14 976  €
miera projektového grantu: 85 %

Inovativne informaCnE
produkty cezhranicnej
spoluprace
Projekt

SK-INFO-UA
Inovatívne informačné produkty
cezhraničnej spolupráce

je realizovaný v rámci programu SK08
– Cezhraničná spolupráca
  
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného
mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.

Trvanie realizácie projektu
1. november 2015 – 30. apríl 2017

Create and share
results together

Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

§ Zlatý býk Michalovce

Projekt bol podporený z prostriedkov Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
v celkovej výške 189 764 €.

SK-INFO-UA

25. februára 2016

Financovanie projektu

Nórske granty
www.norwaygrants.sk

Tlačová konferencia projektu

Názov projektu: SK-INFO-UA Inovatívne informačné
produkty cezhraničnej spolupráce
Číslo projektu: CBC01025
Program: Cezhraničná spolupráca
Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér
cezhraničnej spolupráce
Prijímateľ: Mesto Michalovce
Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky
Finančný príspevok: Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Východiská a zámery projektu
Hlavným cieľom projektu je znížiť existujúce bariéry cezhraničnej spolupráce, zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím
moderných informačno-komunikačných technológií,
znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi
regiónmi na nadnárodnej úrovni.
Zapojené mestá Michalovce a Užhorod majú kľúčové
pozície v susedných regiónoch, disponujú bohatým
potenciálom pre spoluprácu a spoločný rozvoj.
V súčasnosti existuje pomerne málo informačných
zdrojov o susednom regióne na oboch stranách,
chýbajú informácie v iných jazykoch. Prepojenia
a spoločné historicko-kultúrne korene vyplývajúce
z histórie Podkarpatskej Rusi a súčasne ekonomické
a sociálne disparity blízkych regiónov boli východiskom pre podanie projektu.

Partneri projektu
Mesto Michalovce je prijímateľom grantu a súčasne koordinátorom celého projektu, pričom bude
spolupracovať s piatimi partnermi:
Zakarpatská agentúra pre investície, inovácie
a rozvoj – partner s finančnou účasťou  
Mesto Užhorod
Centrum pre rozvoj inovácií, investícií
a cestovného ruchu mesta Užhorod
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
UiT – The Arctic University of Norway

§
§
§
§
§

Projekt umožní voľný prístup
k informačným tokom
intuitívnych dotykových infokioskov
§ zriadením
v exteriéri s neobmedzeným prístupom
voľne prístupových bodov do siete
§ zriadením
internet – free wifi zón
informačných kancelárií oboch
§ posilnením
miest inštaláciou blue-tooth serverov,

čo umožní lepšiu propagáciu regiónov a prístup
multimediálnych informačných obsahov
pre verejnosť

Projekt vytvorí informačné zdroje
o susedných regiónoch
portály o turisticky atraktívnych lokalitách
§ web
v okolí miest Michalovce a Užhorod
sprievodcovia a audio§ multimediálni
sprievodcovia s obsahom v oblasti cestovného

§
§
§

ruchu, vzniknú informačné zdroje voľne
prístupné bez ďalšej viazanosti na miesto
ich uloženia
reklamné filmové dokumenty o oboch mestách
umelecky spracovaná fotografická publikácia
o spoločnom regióne Zemplín a Zakarpatská oblasť
informačné tabule s mapami a s QR prepojením
na ostatné vytvorené zdroje

Všetky produkty budú dostupné v jazykoch anglický,
slovenský a ukrajinský.
Využitím QR kódov sa zefektívni prístup k zdrojom.
Vzájomné prepojenie informačných zdrojov a portálov
cezhraničných regiónov prispeje k zvýšeniu ich návštevnosti, k zvýšeniu trvalo udržateľného rozvoja regiónov.  
Vytvorením “blind friendly” portálov a audio-sprievodcov v rôznych jazykových mutáciách sa umožní
prístup k informačným zdrojom aj hendikepovaným
osobám (zrakovo postihnuté osoby).

Projekt pomôže zorganizovať
a aktívne sa zúčastniť na informačných
podujatiach propagujúcich regióny
dni regiónov zorganizované
§ prezentačné
v susednej krajine priblížia regióny

§
§

širokej verejnosti počas troch letných dní
v Michalovciach a počas troch jesenných dní
v Užhorode v roku 2016
spoločná aktívna prezentácia regiónov
na medzinárodných výstavách cestovného
ruchu v roku 2017 v Bratislave a v Kijeve
na záverečnej konferencii budú prezentované
finálne výsledky spolupráce

Všetky spoločné podujatia pomôžu rozšíriť možnosti spolupráce zapojených regiónov, posilniť vzájomné vzťahy partnerov, otvoria sa ďalšie možnosti
kooperácie.
Realizáciou projektu dôjde nielen k rozvoju informačných zdrojov, ale aj k prehĺbeniu vzájomných
vzťahov, k zblíženiu ľudí žijúcich na oboch stranách
schengenskej hranice.

