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RESOURCE-FMP-E / 1901 / 4.1 / 099 

Vzdelávací program pre obyvateľstvo podporujúci rozvoj malého cestovného ruchu  
založený na miestnych zdrojoch 

 
MIESTNE VEDOMOSTI –  

SÚŤAŽ INOVÁCIÍ V OBLASTI MIESTNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 
 

Magistrát mesta Szikszó v spolupráci s obcou Vyšné Valice na Slovensku podal projekt v rámci 
programu INTERREG V-A, SLOVENSKO – MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCA, Program Fondu malých 

projektov, 2. výzva na realizáciu projektu č. FMP-E/1901/4.1/099. 
  Hlavným cieľom projektu je nadviazať spoluprácu medzi obyvateľstvom a inštitúciami oboch 

sídel v oblasti rozvoja cestovného ruchu na základe miestnych zdrojov. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TpFlRhqfd-FhCk1XCo3C3T9lLNXbGu8g?usp=sharing

PREDMET SÚŤAŽE 
 

Vyhlasujeme súťaž v inovácii cestovného ruchu, do ktorej sa môžete prihlásiť s novými nápadmi 
produktov cestovného ruchu, novými riešeniami na trhu cestovného ruchu, ktoré kreatívne 

využívajú miestne (turistické) zdroje sídel (Vyšné Valice alebo akýkoľvek región), alebo vylepšiť a 
obnoviť fungovanie existujúcej turistickej atrakcie. 

 
VOLITEĽNÉ METÓDY NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 

 

• max. 15-minútový krátky film – súťažný návrh, 
 ktorý je prezentovaný verbálne, s vizuálnymi pomôckami/videami, 

• max. 15-str. textový popis (veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, 
riadkovanie 1,5) forma verbálnej prezentácie, 

• max. 25-stranová prezentácia PowerPoint – verbálna a vizuálna prezentácia.
 

OKRUH SÚŤAŽIACICH 
 

Výzva je otvorená pre maďarských a slovenských obyvateľov bez ohľadu na vek. 
 

TERMÍN NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 
 

Uzávierka prihlášok je 6. augusta 2021 do 24:00 hod. 
 

HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 
 

Prijaté žiadosti posudzuje odborná porota tvorená maďarskými a slovenskými odborníkmi na 
základe relevantnosti obsahu, tvorivosti, orginality a uskutočniteľnosti.  

 
OCENENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 

 

V rámci súťaže budú udelené prvé tri miesta a naplánované je aj špeciálne „zelené“ ocenenie.  
Víťazi budú odmenení hodnotnými hmotnými odmenami (informačné a komunikačné 

technológie). Vyhlásenie výsledkov bude na Záverečnej akcii projektu 24. augusta 2021, kde sa 
predstavia najlepšie príspevky. 

 
 SÚŤAŽNÝ NÁVRH A JEHO PODANIE 

 

Prihlasovací formulár: https: //forms.gle / ... 
Záznamy sa musia nahrať do nasledujúceho rozhrania pomocou titulnej stránky dostupnej na 

adrese:  
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