Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 (DEKD 2019)
Stretnutia koordinátorov:
1. 4. jún 2019, náplň: predstavenie DEKD 2019, novej webovej stránky, inštruktáž
k práci v administračnom systéme
2. 5.-6. júl 2019, náplň: oboznámenie sa so zbieraním aktivít v rámci krajov,
propagačné predmety
3. 2.-3. august 2019, náplň: finalizácia katalógu aktivít, dodanie propagačných
predmetov
4. 5. september 2019, náplň: otvárací ceremoniál DEKD 2019 v Banskej Štiavnici
5. 26. september 2019, náplň: slávnostné ukončenie DEKD 2019 v Banskej Štiavnici
6. 25. – 26. október 2019, náplň: sumarizácia DEKD 2019

Úlohy krajského koordinátora:
- vyhľadávanie potenciálov DEKD v rámci kraja, partnerov, finančných zdrojov
a organizátorov aktivít
- budovanie databázy kontaktov a aktivít s cieľom dlhodobej spolupráce
- zabezpečenie informačného toku medzi hlavným koordinátorom podujatia
a organizátormi aktivít
- vedenie poradenstva organizátorom v rámci tvorby, propagácie a realizácie aktivít
- korekcia katalógu aktivít v rámci kraja na webovej stránke podujatia (optimum je
30 aktivít v rámci jedného kraja, minimum je 25. Pozn.: V BB kraji, kde sa koná
otvárací ceremoniál, sa do počtu aktivít nerátajú aktivity prebiehajúce 5. – 8.
septembra konané v Banskej Štiavnici)
- distribúcia propagačných predmetov
- propagácia podujatia, osveta, práca s regionálnymi médiami
- účasť na vybraných aktivitách (min. 5)
- aktívna účasť na stretnutiach koordinátorov s cieľom optimalizácie nastavení,
zdieľania skúseností, motivácie (min. 1., 2., 3., 6.)

Finančné ohodnotenie krajského koordinátora:
Odmena bude koordinátorovi vyplatená v sume, po odpočítaní dane zrážkou podľa
§ 43 zákona o dani z príjmov a odvodu do umeleckého fondu, vo výške 1.100,00 Eur
(slovom: jedentisíc jeden sto Eur) na účet nasledovne:
- po odovzdaní 1. časti (katalóg aktivít) do 05.08. 2018 v sume 400,00 Eur

- po odovzdaní 2. časti (distribúcia propagačných predmetov, účasť na aktivitách)
do 30.09. 2018 v sume 300,00 Eur
- po odovzdaní 3. časti (vyžiadanie fotodokumentácie z aktivít, hodnotiace hárky) do
28.10. 2018 v sume 400,00 Eur.
Pozn.: Koordinátori nemajú nárok na preplatenie cestovných nákladov, poštovného
a účtov za komunikačné služby.

V Prievidzi, dňa 22. 5. 2019

_______________________________
Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
hlavný koordinátor DEKD na Slovensku

