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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ukončení realizace projektu „Kam u sousedů“ 

 
Název projektu: Kam u sousedů 

Kód projektu: 22420320033 

Operační program: Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 

Partneři projektu: Mesto Skalica – hlavní přeshraniční partner 

 Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. 

Datum realizace 

projektu: 

1.9.2014 – 31.5.2015 

Celkové náklady 

projektu: 

159.044,00 EUR 

Spolufinancování ze 

zdrojů EU (ERDF): 

135.187,00 EUR 

Spolufinancování ze 

zdrojů státních 

rozpočtů: 

10.986,45 EUR 

Spolufinancování ze 

zdrojů měst a obcí: 

7.990,25 EUR 

Jiné veřejné zdroje: 4.879,00 EUR 

Popis projektu 

Město Kyjov v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 

realizovalo projekt s názvem Kam u sousedů zaměřený na vytváření příznivých podmínek pro 

rozvoj cestovního ruchu a zvýšení informovanosti občanů na obou stranách hranice. 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje informační a komunikační dostupnosti česko-

slovenského pohraničí za pomocí inovativních technologií a prostřednictvím toho podpora 

rozvoje přeshraniční integrace. Dalšími cíli jsou tvorba užitečného digitálního obsahu 

v českém a slovenském jazyce a zvýšení využívání informačních a komunikačních 

technologií. 



PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

Výstupy projektu 

V rámci projektu byly realizovány aktivity zaměřené na dosažení výstupů vedoucích 

k naplňování hlavních a dílčích cílů projektu: 

 Výroba mobilní aplikace, kterou si návštěvníci regionu mohou pomocí QR kódu 

umístěného v informačních centrech stáhnout do svého mobilu nebo tabletu. Mobilní 

aplikace byla naplněna mj. reportážemi o akcích a událostech a turistických 

zajímavostech v regionu města Kyjova a Kyjovského Slovácka a města Skalica a 

regionu Záhoří. 

 Výstupem výroby reportáží pro mobilní aplikaci bylo 13 cyklů týdenních bloků 

reportáží „Kam na Kyjovsku“ dokumentující akce, události a turistické zajímavosti 

v regionu, tyto výstupy byly dodavatelem průběžně nahrávány do realizované mobilní 

aplikace, odkazy na bloky reportáží byly doplněny také na webový portál 

www.conovehousousedu.cz. 

 V rámci publicity byly vyrobeny reklamní tabule a trvale vysvětlující tabulka 

umístěné v Informačním centru města Kyjova, dále byly vydány tištěné propagační 

materiály (leták A4, plakát A3 a brožura formátu A5 – viz přílohy) propagující akce, 

události a turistické zajímavosti na Kyjovsku vč. QR kódů pro stažení mobilní 

aplikace. Dále proběhla bannerová a rozhlasová kampaň za účelem zviditelnění 

akcí, událostí a turistických zajímavostí na Kyjovsku pomocí internetové reklamy a 

lokální rozhlasové stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 

rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – 

Česká republika 2007 – 2013. 


