Michalová 976 57, Trosky 53, tel.: 048 6189352, e-mail: ozvrchar@gmail.scom
... v jednej zabudnutej dedinke na Ťan-Šane sa nás domorodci pýtali, načo chodíme do hôr a či nám za to platia.
Nevedeli pochopiť, že nikto nám neplatí, ale naopak, my platíme za to, aby sme sa tam dostali...
Andrea Rišňovská
prvá Slovenka, ktorá pokorila severný pól

Partnerstvo Muránska planina –
Čierny Hron
Daxnerova 1112 1
980 61 TISOVEC

Vec: Žiadosť o zmenu projektu
Obraciame sa na Vás so žiadosťou na zmenu projektu a Zmluvy č. 2/2011 a to nasledovne:
1.

Rozšírenie aktivít projektu o:
a. Nákup a a potlač tričiek
Typ: Heavy 200g
Potlač: „Pohoda na planine“ + logo Partnerstva MP-ČH (Ø 10 cm)

Množstvo: 100 ks (+ 100 ks Partnerstvo MP-ČH)
2.

Úprava rozpočtu

7. Rozpočet projektu (v prípade potreby vložte riadky)
Položka

1

Suma požadovaná
z Partnerstva MP ČH

Suma hradená z
iných zdrojov

Suma SPOLU

1. Režijné náklady
1.1
2. Komunikačné náklady
2.1
3. Publicita
3.1
4. Materiál

1

Uveďte podrobný, položkovitý rozpočet projektu

VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu, Trosky 53, 976 57 Michalová, IČO: 37823078, DIČ: 2021569682
Bankové spojenie: Tatrabanka Banská Bystrica, č.ú.: 26222481928 / 1100

4.1
5. Iné náklady
5.1. Zber materiálov
5.2. Grafické spracovanie a príprava
pre tlač
5.3. Tlač
5.4. Tričká s potlačou
SPOLU

0,-

130,-

130,-

0,-

80,-

80,-

500,-

20,-

520,-

0,-

450,-

450,-

500,-EUR

680 ,-EUR

1180,-EUR
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8. Podrobný komentár k rozpočtu

5.1. Zber materiálov
– fotografie, výber za archívu, fotenie nových fotografií – dobrovoľná práca spolu 50 hod x 2,- € = 100,- € + 30,EUR odmeny vo fotosúťaži „Pohoda na planine“
5.2. Grafické spracovanie a príprava pre tlač
- spracovanie fotografií, spracovanie grafického návrhu, pripomienkovanie a príprava podkladov pre tlač –
dobrovoľná práca spolu 40 hod. x 2,- € = 80,- €
5.3. Tlač materiálu
- spolu 5000 ks x 0,104€ = 520,- € z toho 500,- € grant Partnerstva MP-ČH a 20,- € vlastné zdroje OZ Vrchár.
5.4. Tričká s potlačou 100 ks x 4,50 € = 450 €
Techniku poskytne OZ Vrchár, všetky ostatné výdavky – cestovné, komunikačné, energie a pod budú v rámci
réžie OZ Vrchár.

Vyznačené sú zmeny oproti pôvodnému rozpočtu

3. Zníženie spolufinancovania z pôvodnej výšky 930,- EUR (186%) na čiastku 680,- EUR
(136%)
4. Posun ukončenia realizácie projektu z 15.11.2011 na 15.12.2011
Odôvodnenie:
- Cenová ponuka na tlač propagačného materiálu sa znížila o viac ako 50% vzhľadom na
pokles cien. V prípade spoločnej tlače materiálu Pohoda na planine spolu s tlačou
propagačno-informačného materiálu Partnerstva MP-ČH, tlačiareň Avest s.r.o. ponúkla
výhodnú ešte viac zníženú cenu na obidva materiály.
- Vzhľadom na to, že sme v tomto roku sponzorsky podporili Marekov Dvor vo výške 300,EUR sa naše prostriedky spolufinancovanie znížili a nepodarilo sa nám zohnať ďalšie
financie. V súvislosti so znížením spolufinancovania je spojená jedna podmienka:
pri nákupe a potlači tričiek je uvedená cena 4,50 EUR/ks veľmi výhodná,
podmienkou je však odber minimálne 200 ks. Navrhujeme rozloženie nákladov na
tričká nasledovne 100 ks OZ Vrchár a 100 ks Partnerstvo MP-ČH.
V prípade, ak nebude možné zakúpiť tričká spoločne ruší sa navrhovaná položka 5.4. a Vás
žiadame o zníženie spolufinancovania na celkovú výšku: 230,- EUR (46%).

S pozdravom
PhDr. Igor Pašmík
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Podrobne rozpíšte a zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu

