Názov projektu: Tatranské plesá
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G966
Operačný program: Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných
a kultúrnych zdrojov
Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Schéma pomoci: schéma pomoci de minimis č. DM-6/2016
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky v zastúpení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Prijímateľ: Tatranské plesá, o.z., Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad
Miesto realizácie projektu: Poprad
Ceľ projektu: Cieľom projektu je zmapovať vybrané Slovenské prírodné lokality – Tatranské
plesá za účelom ich zachovania vo forme fotografií a filmu, marketingovo prijateľným
spôsobom pre budúce generácie.
Opis projektu:
Realizáciou projektu chceme vytvoriť o vybraných Tatranských plesách koncepčne ucelené
videá a fotografické diela s prehľadom súčasného stavu a histórie kultúrnych pamiatok.
Obsahom projektu je spracovanie filmového dokumentu o plesách vrátane prípravy, písania
scenára, filmovania, strihu, ozvučenia atď, až po publikovanie na DVD. Film bude zachytávať
Tatranské plesá počas všetkých ročných období. Chceme zdokumentovať a uchovať pre budúce
pokolenia dedičstvo našich predkov, pokiaľ nie je neskoro a tieto krásy ešte nie sú úplne
zaniknuté
Aktivity projektu:



Hlavná aktivita 1- Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre
výrobu a inovácie






Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingových aktivít
Hlavná aktivita 4 Prenájmy priestorov a technológií
Hlavná aktivita 5 Podpora kreatívnej tvorby
Podporné aktivity

Výstupy a výsledky projektu:

-

obstaraná technológia potrebná na tvorbu filmu/videí o tatranských plesách
vytvorené koncepčne ucelené videá a fotografické záznamy o Tatranských plesách
a fotografické diela s prehľadom súčasného stavu a prírodných krás objektov, ktoré budú
zverejnené na internetovej stránke s vlastnou doménou www.tatranske-plesa.sk, ktorá je
zriadená výhradne pre tento účel.

Začiatok realizácie projektu: 02/2020
Koniec realizácie projektu: 01/2021
Celkové náklady: 102 615,16 €
Výška NFP: 97 484,40 €
Výška finančnej podpory z EÚ: 87 222,89 €
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

