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Návrh na uznesenie Zastupiteľstva PSK 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja:  
A. s c h v a ľ u j e  

A.1.  Systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V- A 2014 -2020 
v rámci kompetencií PSK. 

 
A.2. Prefinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 

a  spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných projektov Programu INTERREG 
V-A PL-SR 2014-2020 vo výške 37 842,17 Eur – BV (pôvodne 30 304,89 € - BV) 
v členení: 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov na 

riadenie  
Spolufinancovanie zo 

zdrojov PSK (5%) 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti ochrany a rozvoja prírodného 
a kultúrneho dedičstva v 
Euroregióne Karpaty a v  
Prešovskom samosprávnom kraji 

382 529,82 Eur - BV 19 126,49 Eur 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

42 503,32 Eur -BV 2 125,17 Eur 

Spája nás príroda a kultúra 298 535,71 Eur - BV 14 926,79 Eur 

Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko - slovenskom pohraničí 

33 274,44 Eur - BV 1 663,72 Eur 

SPOLU 756 843,29 Eur - BV  37 842,17 Eur 

 
 
 
 
 

 



   

A.3. Vinkuláciu finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov na 
základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi 
Strešných projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných 
zálohových platieb, ktoré budú poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V - A PL-SK 
2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

Dôvodová správa 
 
 

 Na základe výsledkov strednodobého hodnotenie na konci roku 2018, v rámci ktorého 
Prešovský samosprávny kraj vystupujúci ako partner strešných projektov, v spolupráci ostatnými 
partnermi  Strešných projektov, úspešne naplnil všetky zadefinované kritériá prideľovania 
dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po roku 2018 (dosiahnutie hodnoty 
ukazovateľov produktu ustanovených pre Fond mikroprojektov pri 12% alokácie do konca 2018; 
zazmluvnenie na úrovni min. 40% prostriedkov na realizáciu mikroprojektov v strešnom projekte 
do konca roka 2018; minimum 35% hodnoty mikroprojektov zazmluvnených v období 2014-2018 
vo vzťahu k 12% alokácie prostriedkov na FM budú predstavovať spoločné mikroprojekty alebo 
dosiahnutie zazmluvnenia spoločných mikroprojektov na úrovni 35% priznanej alokácie pre strešný 
projekt ak podmienka bude splnená pred koncom roka 2018). Cieľom predkladaného materiálu je 
schválenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na prefinancovanie 
a spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou Strešných projektov v podmienkach 
PSK. Na základe rozhodnutí Riadiaceho orgánu, ohľadom splnenia všetkých kritérií uvedených v 
Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa bod 1.4.2 Kritéria prideľovania dodatočných prostriedkov na 
realizáciu strešných projektov po roku 2018, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020 pre Strešné projekty sa navýšila hodnota rozpočtov Strešných projektov z 12% rozpočtu 
Programu, na 15% rozpočtu Programu, na hodnotu 5 055 136,57 Eur. Rozpočty jednotlivých 
Strešných projektov boli týmto navýšené o dodatočné finančné prostriedky v celkovom objeme  
1 011 363,13 Eur, z toho finančné  prostriedky na mikroprojekty, t. j. pre úspešných prijímateľov 
pomoci Programu 859 658,69 Eur a finančné prostriedky na pokrytie nákladov na riadenie 
Strešných projektov 151 704,44 Eur. 
 

Z dôvodu navýšenia rozpočtov Strešných projektov o dodatočné finančné prostriedky (3 %) 
na základe výsledkov strednodobého hodnotenia, budú PSK poskytnuté dodatočné zálohové platby 
z prostriedkov EFRR na realizáciu projektov. Na poskytnutie týchto dodatočných preddavkov je 
nevyhnutné schváliť ich finančné krytie, tzn. navýšiť objem vinkulovaných finančných prostriedkov 
v Štátnej pokladnici v prospech poľských vedúcich partnerov z pôvodných 515 795,17 Eur na 
hodnotu 644 743,98 Eur, čo predstavuje navýšenie  o 128 948,81 Eur. 

 
Systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci 

kompetencií PSK bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 327/2016. Rovnakým uznesením 
bolo schválené aj finančné krytie poskytnutých zálohových platieb na realizáciu projektov z 
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A PL-SK 
2014-2020 formou vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov 
(vedúcich partnerov Strešných projektov). 

 
Materiál predkladá na schválenie návrh systému riadenia a financovania/spolufinancovania 

nákladov Strešných projektov implementovaných v rámci Programu INTERREG V-A PL-SK 
2014-2020 súvisiacich so schválením dodatočných prostriedkov, legislatívny a programový rámec, 
kompetencie, administratívno-technické a finančné zabezpečenie implementácie predmetných  
projektov vo vzťahu ku kompetenciám PSK ako aj navýšenie zabezpečenia zálohových platieb 
prostredníctvom vinkulácie finančných prostriedkov.  Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej 
a v Komisii regionálneho rozvoja. 
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A/ Informatívna správa o realizácii Programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 
na regionálnej úrovni PSK 
 
1. Informatívna správa o realizácii Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovenská republika 
2014 – 2020 

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ďalej už 
len program, bol dňa 12. februára 2015 schválený Európskou komisiou. 

Celková výška finančných prostriedkov EFRR alokovaných pre roky 2014-2020 predstavuje 
po aktualizácii  178 597 014,00 EUR (pôvodne 154 988 723,00 EUR). Spolufinancovanie je 
poskytované v podobe nenávratného finančného príspevku na základe pravidiel refundácie 
vynaložených výdavkov. Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR predstavuje maximálne 85 % 
oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné finančné prostriedky tvoria tzv. národné 
spolufinancovanie. V prípade poľských projektových partnerov ide o vlastné prostriedky. V prípade 
slovenských projektových partnerov sa jedná o vlastné prostriedky a prostriedky zo štátneho 
rozpočtu SR. Úroveň spolufinancovania z EFRR môže byť znížená v prípade projektov, na ktoré sa 
vzťahuje štátna pomoc alebo tých, ktoré generujú príjem. 
 
Program ponúka podporu pre: 
 

1) štandardné projekty – vyberané na základe súťaže nazývanej výzva na predkladanie 
žiadostí. V rámci štandardných projektov sa môžu realizovať trojstranné projekty, t. j. s 
českým partnerom  
 
 

2) vlajkové projekty  – vyberané na základe dvojúrovňovej súťaže, skladajúcej sa z výzvy na 
predkladanie návrhov vlajkových projektov a následne výberu úplných projektových 
žiadostí, ktorého sa zúčastňujú iba schválené návrhy vlajkových projektov; 

 

3) strešné projekty – predkladané v rámci výzvy ukončenej pre os 1 Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a os 3 – Rozvoj cezhraničného a 
celoživotného vzdelávania. Strešné projekty môžu realizovať výhrade Euroregióny v Poľsku 
(Tatry, Beskydy, Karpatský) a vyššie územné celky na Slovensku (Prešovský samosprávny 
kraj, Žilinský samosprávny kraj) a slúžia na implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu 
mikroprojektov vyhradeného z rozpočtu programu; 

 

4) mikroprojekty , získavajúce finančný príspevok v rámci výziev uskutočnených 
Euroregiónmi v Poľsku (Tatry, Beskydy, Karpatský) a vyššími územnými celkami na 
Slovensku (Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj). Výzvy na 
mikroprojekty sú uskutočňované ako prvok realizácie tzv. strešného projektu, uvedeného v 
bode 3 v súlade s pravidlami Programu 

V období 2016 – 2019 bolo v rámci  Programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 
vyhlásených 13 výziev, z toho 12 výziev bolo ukončených. V rámci 2 výziev nedošlo 
k zazmluvneniu schválených projektov. Celkovo bolo schválených 86 projektov vo výške 168,59 
mil. Eur, z toho bolo 51 projektov s účasťou partnera z územia PSK vo výške 103,50 mil. Eur, čo 
predstavuje takmer 60 % úspešnosť zapojenia partnerov z územia PSK z celkového počtu 
schválených projektových zámerov. 



   

2.  Implementácia Strešných projektov v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja v 
rámci Programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020  

 

„MIKROPROJEKTY“ 
 

V Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa 
mikroprojekty implementujú v rámci Strešných projektov, za realizáciu ktorých sú zodpovední 
vedúci partneri Strešných projektov, t. j. poľské Euroregióny: Euroregión Karpaty, Euroregión Tatry 
a Euroregión Beskydy. V týchto projektoch sú za slovenskú stranu partnermi Strešných projektov 
(PSP) Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj. Každý z vedúcich partnerov 
strešných projektov implementuje dva strešné projekty: jeden v prioritnej osi 1. a jeden v prioritnej 
osi 3. 

Na realizáciu mikroprojektov v programovom období 2014-2020 boli vyčlenené prostriedky 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  vo výške 12% rozpočtu Programu (pôvodného rozpočtu), 
tzn. 18 598 646,75 EUR. Tieto prostriedky sú rozdelené medzi dve prioritné osi (I. prioritná os 90%, 
III. prioritná  os – 10% prostriedkov určených na realizáciu FMP). 

Rozpočty jednotlivých strešných projektov zahŕňajú rovnako finančné prostriedky na 
mikroprojekty (minimálne 85% alokovaných prostriedkov pre daný strešný projekt), ako aj 
prostriedky na pokrytie nákladov na riadenie Strešného projektu, ktoré zahŕňajú prípravu, 
manažovanie,  propagáciu  a informačné aktivity (maximálne 15% alokácie pre daný Strešný 
projekt).  

Po strednodobom hodnotení Programu podľa stavu ku koncu roka 2018, mali strešné 
projekty, ktoré splnili kritériá stanovené Riadiacim orgánom možnosť získať navýšený finančný 
príspevok z EFRR až 15% alokácie EFRR pre Program (pôvodného rozpočtu úmerne k danému 
strešnému projektu). Maximálna hodnota finančnej prostriedkov alokovaných pre FMP 
zodpovedajúca 15% rozpočtu Programu je 23 248 308,44 Eur. 

Finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektov sa prideľujú vo forme nenávratnej 
dotácie, formou  refundácie vynaložených výdavkov. Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR je 
maximálne 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu. Ostatné prostriedky zabezpečujú partneri 
projektov, napr.  národné spolufinancovanie, vrátane vlastných prostriedkov, spolufinancovanie zo 
štátneho rozpočtu alebo iné.  

Minimálny limit finančných prostriedkov pre mikroprojekt z EFRR predstavuje 2 000,00 
Eur a maximálny 100 000,00 Eur (v závislosti od druhu mikroprojektu).  
Miera spolufinancovania z EFRR sa môže znížiť v prípade mikroprojektov, na ktoré sa vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci  alebo ktoré generujú príjmy. 
 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt mohli predkladať:  
• orgány štátnej správy a samosprávne orgány , ich zväzy a združenia,  

• štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom 
záujme,  

• vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,  

• vedecké inštitúcie,  
• mimovládne neziskové organizácie,  
• Európske zoskupenia územnej spolupráce,  

• cirkvi a náboženské spoločnosti,  
• inštitúcie odborného vzdelávania.  



   

 
Trvanie mikroprojektov  12 mesiacov 
Minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 2 tis. EUR  
Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 50 tis. EUR (individuálne) 
Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 100 tis. EUR (spoločné) 
 

Mikroprojekty na úrovni PSK 
  

Prešovský samosprávny kraj je zapojený v štyroch Strešných projektoch, a to: 
 
1. Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho 

dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji 
  

Vedúci partner: Združenie Euroregion Karpacki Polska 
Projektový partner: Prešovský samosprávny kraj 
Obdobie realizácie: 17.02.2016 - 30.06.2022 
Celková hodnota projektu: 7 844 248,94 € (EFRR 6 667 611,52 €) 
Rozpočet PSK: 2 550 198,85 € (EFRR 2 167 669,00 €) 

� Náklady na riadenie Strešného projektu PSK: 382 529,82 € (EFRR 325 150,34 €) 
� Náklady na mikroprojekty: 2 167 669,03 € (EFRR 1 842 518,66 €) 
 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského 
pohraničia v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva implementáciou mikroprojektov 
Špecifický cieľ:  

• Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využitia zdrojov kultúrneho a prírodného 
dedičstva 

• Nadviazanie a posilnenie priamych kontaktov medzi poľským a slovenským 
spoločenstvom 

• Zabezpečenie spoločnej ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva 
 
Hlavné typy aktivít, ktoré sa realizujú v rámci mikroprojektov, sú obsiahnuté v Príručke pre 
mikroprijímateľov a zahŕňajú: 

� Výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, 
ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás, 

� Renováciu alebo konzerváciu a modernizáciu objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa 
nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch, 

� Programy spolupráce medzi inštitúciami vrátane výmeny hnuteľného kultúrneho majetku 
(napr. dočasné putovné výstavy, spoločné lístkové systémy) 

� Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva 
cezhraničného územia medzi subjektmi v oblasti zachovania a ochrany cezhraničných 
kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty na území pohraničia, organizácia 
tematických konferencií, seminárov a workshopov, spolupráca inštitúcií a podpora 
spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrany 
biodiverzity. 



   

� Rozvoj a implementáciu spoločných cezhraničných štandardov a nariadení v oblasti ochrany 
a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, 

� Spoločné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo, 
� Aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity 
� Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti, 
� Spoločné školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do 

aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia 
� Spoločnú cezhraničnú propagáciu realizovanú za účelom propagácie prírodných a 

kultúrnych atrakcií spoločného pohraničia a zvýšenia ich návštevnosti, 
� Využitie nástrojov diaľkovej komunikácie na zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a 

prírodného dedičstva, 
� Aktivity v prospech spoločnej ochrany životného prostredia. 

 
Oprávnené územie: 
Poľská strana - Euroregión Karpaty: 

� subregión Krosno: okres Jasło, okres Krosno, okres Sanok, okres Lesko, okres Brzozów, 
okres Bieszczady, 

� subregión Przemyśl: okres Przemyśl, okres Lubaczów, okres Przeworsk, okres Jarosław, 
� okres Rzeszów a mesto Rzeszów (subregión Rzeszów). 

Slovenská strana – Prešovský samosprávny kraj:  
� okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres 

Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov 
 
2. Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v 

Prešovskom samosprávnom kraji 
 
Vedúci partner: Združenie Euroregion Karpacki Polska 
Projektový partner: Prešovský samosprávny kraj,  
Obdobie realizácie: 17.02.2016 - 31.03.2021 
Celková hodnota projektu: 871 583,28 € (EFRR 740 845,69 €) 
Rozpočet PSK: 283 355,46 € (EFRR 240 852,12 €) 

� Náklady na riadenie Strešného projektu PSK: 42 503,32 € (EFRR 36 127,82 €) 
� Náklady na mikroprojekty: 240 852,14 € (EFRR 204 724,30 €) 

 
Hlavný cieľ projektu: zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského 
pohraničia v oblasti rozvoja cezhraničného vzdelávania vďaka realizácii mikroprojektov.  
Špecifický cieľ:  

• zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania 
• zlepšenie možností celoživotného vzdelávania za účelom získať zručnosti a kvalifikácie 

 
Hlavné typy aktivít, ktoré sa realizujú v rámci mikroprojektov, sú obsiahnuté v Príručke pre 
mikroprijímateľov a zahŕňajú: 

� Spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore 
špecializovanej a odbornej prípravy, 

� Spoločnú tvorbu a propagáciu ponuky profesijného a odborného vzdelávania, 



   

� Implementáciu cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a 
participácie obyvateľov, 

� Cezhraničnú výmenu dobrej praxe, 
� Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania. 

Oprávnené územie: 
Poľská strana - Euroregión Karpaty: 

� subregión Krosno: okres Jasło, okres Krosno, okres Sanok, okres Lesko, okres Brzozów, 
okres Bieszczady, 

� subregión Przemyśl: okres Przemyśl, okres Lubaczów, okres Przeworsk, okres Jarosław, 
� okres Rzeszów a mesto Rzeszów (subregión Rzeszów). 

Slovenská strana – Prešovský samosprávny kraj:  
� okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres 

Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov 
 

3. Spája nás príroda a kultúra 
 

Vedúci partner: Združenie Euroregion Tatry 
Projektový partner: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj 
Obdobie realizácie: 17.02.2016 - 30.06.2022 
Celková hodnota projektu: 8 758 885,38 € (EFRR 7 445 052,46 €) 
Rozpočet PSK: 1 999 330,61 € (EFRR 1 699 430,99 €) 

� Náklady na riadenie Strešného projektu PSK: 298 535,71 € (EFRR 253 755,34 €) 
� Náklady na mikroprojekty: 1 700 794,90 € (EFRR 1 445 675,65 €) 

 
Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného 
dedičstva obyvateľmi a návštevníkmi na území strešného projektu vďaka realizácii 
mikroprojektov. 
Špecifický cieľ:  

• Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia v oblasti 
kultúrneho a prírodného dedičstva. 

• Vytvorenie spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom a 
prírodnom dedičstve, ktoré prispievajú k jeho ochrane, propagácii a rozvoju. 

 
Hlavné typy aktivít, ktoré sa realizujú v rámci mikroprojektov, sú obsiahnuté v Príručke pre 
mikroprijímateľov a zahŕňajú: 

� Výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, 
ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás, 

� Renováciu alebo konzerváciu a modernizáciu objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa 
nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch, 

� Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami (vrátane medzisektorovej 
spolupráce) a ostatné mäkké aktivity, 

� Rozvoj a implementáciu spoločných cezhraničných štandardov a nariadení v oblasti ochrany 
a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo, 

� Spoločné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo, 



   

� Aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity, 
� Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti, 
� Spoločné školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do 

aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia 
� Spoločnú cezhraničnú propagáciu realizovanú za účelom propagovania prírodných a 

kultúrnych atrakcií spoločného pohraničia a zvýšenia ich návštevnosti, 
� Využitie nástrojov diaľkovej komunikácie na zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a 

prírodného dedičstva, 
� Aktivity v prospech spoločnej ochrany životného prostredia. 

 
Oprávnené územie: 
Na poľskej strane 

� nowosądecký subregión: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, 
okres Nowy Sącz, okres Mesto Nowy Sącz 

� osvienčimský subregión: okres Chrzanów, okres Olkusz 
� krakovský subregión: okres Myślenice okrem obce Pcim  

NA SLOVENSKEJ STRANE  
� Prešovský samosprávny kraj: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, 

Okres Levoča, Okres Poprad a Okres Spišská Nová Ves (Košický kraj) 
� Žilinský samosprávny kraj: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres 

Liptovský Mikuláš. 
 

4. Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí. 
 
Vedúci partner: Združenie Euroregion Tatry 
Projektový partner: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj 
Obdobie realizácie: 17.02.2016 - 31.12.2020 
Celková hodnota projektu: 973 209,42 € (EFRR 827 227,93 €) 
Rozpočet PSK: 222 251,65 € (EFRR 188 913,88 €) 

� Náklady na riadenie Strešného projektu PSK: 33 274,44 € (EFRR 28 283,26 €) 
� Náklady na mikroprojekty: 188 977,21 € (EFRR 160 630,62 €) 

 
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania 
na území strešného projektu vďaka realizácii mikroprojektov. 
Špecifický cieľ:  

• Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi vysokými školami, odbornými učilišťami a 
inými vzdelávacími inštitúciami 

• Rozvíjanie kompetencií vyhľadávaných na trhu práce v regióne a odborná aktivizácia 
nezamestnaných 

• Zvyšovanie odborných kvalifikácií zamestnancov poľských a slovenských verejných 
inštitúcií a samosprávy 

 
 
 



   

Hlavné typy aktivít, sa realizujú v rámci mikroprojektov, sú obsiahnuté v Príručke pre 
mikroprijímateľov a zahŕňajú: 

� Spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore 
špecializovanej a odbornej prípravy, 

� Spoločnú tvorbu a propagáciu ponuky profesijného a odborného vzdelávania, 
� Implementáciu cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a 

participácie obyvateľov, 
� Cezhraničnú výmenu dobrej praxe, 
� Aktivity zamerané na definovanie potrieb v kontexte profesijného a odborného vzdelávania. 

 
Oprávnené územie: 
Na poľskej strane 

� nowosądecký subregión: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, 
okres Nowy Sącz, okres Mesto Nowy Sącz 

� osvienčimský subregión: okres Chrzanów, okres Olkusz 
� krakovský subregión: okres Myślenice okrem obce Pcim  

NA SLOVENSKEJ STRANE  
� Prešovský samosprávny kraj: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, 

Okres Levoča, Okres Poprad a Okres Spišská Nová Ves (Košický kraj) 
� Žilinský samosprávny kraj: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres 

Liptovský Mikuláš. 
  



   

 
3. Vyhodnotenie vyhlásených výziev Strešných projektov, tzv. Fond  mikroprojektov na území 
Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 
– 2020 

 
V rámci implementácie Strešných projektov, tzv. Fondu mikroprojektov bolo na území 

Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
vyhlásených 12 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty a to: 

1.  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti ochrany 
a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 
samosprávnom kraji“ č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 30.06.2016 - 14.09.2016 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

22 projektov 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK:  

791 254,77 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 1 

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti 
vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-
18-0002/16 

Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 30.06.2016 - 14.09.2016 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

4 projekty 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

119 974,88 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 



   

3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-
12-0005/16  

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 30.06.2016 - 14.09.2016 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

16 projektov 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

525 958,77 € 

Zoznam mikroprojektov : príloha č. 3 

4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí“ č.  PLSK.03.01.00-12-0006/16 

Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 30.06.2016 - 14.09.2016 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

3 projekty 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

53 843,24 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 4 

5.  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-
12-0005/16 

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 03.04.2017 - 29.09.2017 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

13 projektov 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

530 006,38 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 5 

 

 

 



   

6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti ochrany 
a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 
samosprávnom kraji“ č. PLSK.01.01.00-18-0001/16  

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 05.09.2017 - 15.11.2017 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

16 projektov 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

555 935,83 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 6 

7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí“ č.  PLSK.03.01.00-12-0006/16 

Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 03.09.2018 - 14.12.2018 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

1 projekt 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK:  

37 805,28 € 

 
Zoznam mikroprojektov : príloha č. 7 
 

8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti 
vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-
18-0002/16 
 
Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 14.01.2019 - 14.03.2019 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

žiadny projekt 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK: 

N/A 

 

 



   

9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-
12-0005/16 

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 01.02.2019 - 31.05.2019 

 

Počet podaných mikroprojektov:  16 projektov 

Žiadaná hodnota finančného príspevku EFRR v 
rámci predložených Žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku: 

981 257,97 € 

 

V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces podaných žiadostí. 

10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti ochrany 
a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 
samosprávnom kraji“ č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 

Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

trvanie výzvy 01.04.2019 - 14.06.2019 
 

Počet podaných mikroprojektov:  12 projektov 

Žiadaná hodnota finančného príspevku EFRR 
v rámci predložených Žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku:  

541 595,54 € 

V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces podaných žiadostí. 

11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí“ č.  PLSK.03.01.00-12-0006/16 

Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 16.04.2019 - 31.05.2019 

Počet schválených/ zazmluvnených 
mikroprojektov:  

2 projekty 

Hodnota finančného príspevku EFRR pre 
mikroprojekty z územia PSK:  

67 468,20 € 

 

Zoznam mikroprojektov : príloha č. 8 

 

 



   

12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Strešného projektu „Implement ácia mikroprojektov v oblasti 
vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-
18-0002/16 

Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

trvanie výzvy 07.05.2019 - 28.06.2019 

Počet podaných mikroprojektov: 4 projekty 

Žiadaná hodnota finančného príspevku EFRR v 
rámci predložených Žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku:   

143 612,20 € 

 
V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces podaných žiadostí. 
  



   

 
4. Podávanie Žiadosti o platbu/Správ o postupe realizácie mikroprojektu a finančné toky 
v rámci Strešných projektov a mikroprojektov 
 
3.1 Žiadosti o platbu a finančné toky v rámci Strešných projektov 
 

Vedúci partneri Strešných projektov (ďalej „VP SP“) a Partneri Strešných projektov ( ďalej 
„PSP“) sú povinní predkladať čiastkové žiadosti o platbu príslušným kontrolórom v systéme 
SL2014, spravidla za obdobie nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov. Podrobné zásady 
prekladania žiadostí o úhradu v informačnom systéme a vzory záväzných dokumentov sa 
nachádzajú na internetovej stránke programu. 
 
Čiastková žiadosť o platbu, ktorú predkladá VP SP a PSP kontrolórovi obsahuje výkaz: 
- vzniknutých oprávnených výdavkov na riadenie strešného projektu, s rozdelením na 

aktivity: príprava SP, správa SP, propagácia a komunikačné aktivity SP, 
- mikroprojektov spolu s uvedením sumy oprávnených výdavkov mikroprojektu účtovaných 

na základe skutočných nákladov, 
- výdavkov mikroprojektov vyplatených na základe paušálu, 

K čiastkovej žiadosti o platbu je priložený tiež výkaz výdavkov vzniknutých pri realizácii 
mikroprojektov a ukazovateľov, ktoré dosiahli mikroprijímatelia z príslušnej národnej časti 
strešného projektu bez ohľadu  na   status   mikroprijímateľa   (VP   mikroprojektu   alebo   partner).   
Znamená   to, že výdavky vzniknuté poľským mikroprijímateľom sa zahŕňajú do čiastkovej žiadosti 
o platbu, ktorú predkladá poľský Euroregión; výdavky slovenských mikroprijímateľov sa zahŕňajú 
do čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú predkladajú slovenské VÚC. 
 

O vecnej realizácii spoločného mikroprojektu informuje jedna spoločná vecná správa, ktorá sa 
predloží príslušnému VP SP a PSP. Zároveň VP SP a PSP, v závislosti od lokalizácie VP 
mikroprojektu, osvedčujú správnosť vecnej realizácie celého mikroprojektu (aktivít a ukazovateľov 
uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt). Toto osvedčenie sa 
prikladá k správe o realizácii, ktorú predkladá každý mikroprijímateľ príslušnému VP SP alebo PSP. 

 

Ostatné prílohy k čiastkovej žiadosti o platbu a žiadosti o úhradu sú analogické ako pri 
štandardných projektoch. VP SP a PSP sú povinní predkladať čiastkové žiadosti o platbu zo SP do 
45 kalendárnych dní od skončenia vykazovacieho obdobia uvedeného v zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku. 
 

Kontrolór vykoná overenie čiastkovej žiadosti o platbu zo SP v lehote 60 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia jej prvej verzie zo strany VP SP alebo PSP. Výdavky vzniknuté v súvislosti s 
realizáciou strešného projektu (vrátane mikroprojektov), schválené príslušným kontrolórom, 
predstavujú základ pre refundáciu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v súlade s platnými 
vnútroštátnymi postupmi, ktoré sa vzťahujú na VP SP a PSP (pokiaľ vnútroštátne postupy takýto 
finančný príspevok predpokladajú). 
 

Z čiastkových žiadostí o úhradu schválených kontrolórmi, pripraví VP SP v informačnom 
systéme žiadosť o platbu zo SP, ktorú overuje STS. 
 



   

Overovací proces trvá do 25 kalendárnych dní od dátumu, keď STS dostane v systéme SL2014 
žiadosť o platbu. STS pripraví a odovzdá RO dokumenty nevyhnutné na vyplatenie VP SP 
prostriedkov so zohľadnením prípadného zníženia platby na základe dokumentov doručených zo 
strany RO. RO vykonáva úhrady prostriedkov na bankový účet VP SP. VP SP bezodkladne 
poukazuje prostriedky PSP  a poľským  mikroprijímateľom. PSP poukazuje prostriedky slovenským  
mikroprijímateľom. 
 
3.2. Zásady podávania správ a finančné toky v rámci mikroprojektov 
 
3.2.1 Podávanie správ o postupe realizácie mikroprojektu. 
 
 
 
 
 
 
 

Mikroprijímateľ je povinný predkladať Euroregiónu/PSK/ŽSK správy o realizácii 
mikroprojektu v lehotách určených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

 

Správa pripravená v Generátore žiadostí a vyúčtovaní  má dve časti:  

���� vecnú – zahŕňajúcu vecnú časť správy o realizácii mikroprojektu (realizované aktivity, 
dosiahnuté ukazovatele výstupu a výsledku), 

���� finančnú – dokladujúcu výdavky vynaložené mikroprijímateľom v rámci mikroprojektu. 

Táto správa je zároveň základom pre získanie potvrdenia o oprávnenosti výdavkov vynaložených 
v danom monitorovacom období, o refundáciu ktorých žiada mikroprijímateľ. Každý 
mikroprijímateľ je povinný predkladať príslušnému Euroregiónu/PSK/ŽSK správu o  realizácii 
mikroprojektu vytlačenú z informačného systému spolu s potrebnou dokumentáciou. 

V prípade, že správa o realizácii mikroprojektu nebude doručená v stanovenom termíne, 
Euroregión/PSK/ŽSK vyzve mikroprijímateľa aby správu bezodkladne doručil. 
Nepredloženie správy napriek  výzve o jej predloženie môže byť dôvodom k zrušeniu zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základným monitorovacím nástrojom je Správa o postupe realizácie mikroprojektu 



   

Individuálny mikroprojekt  

Správu o  realizácii individuálneho mikroprojektu predkladá na Euroregión/PSK/ŽSK1 partner 
finančne zúčastnený na mikroprojekte v lehote do 5 kalendárnych dní po uplynutí monitorovacieho 
obdobia uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt, maximálne raz 
za štvrťrok. Po schválení správy Euroregiónom/PSK/ŽSK sa táto správa zohľadňuje v čiastkovej 
žiadosti o platbu, ktorú overuje príslušný kontrolór. Po schválení čiastkových žiadostí o platbu 
kontrolórmi (po získaní certifikátov) vyhotoví Euroregión žiadosť o platbu v rámci strešného 
projektu pri zohľadnení certifikovaných výdavkov poľských a slovenských mikroprijímateľov. 
Žiadosť má elektronickú podobu a zostavuje sa pri využití Centrálneho teleinformačného systému 
SL 2014.  
Záverečná správa z individuálneho mikroprojektu sa podáva v lehote do 30 kalendárnych dní od 
ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu. 
 

Spoločný mikroprojekt 

Správu o realizácii spoločného mikroprojektu, ktorá je zároveň záverečnou správou, podáva 
na Euroregión/PSK/ŽSK2 každý z partnerov spoločného mikroprojektu finančne zúčastnený na jeho 
realizácii a to len jeden raz najneskôr do 30 kalendárnych dní od vecného ukončenia mikroprojektu. 
Výnimkou je spoločný mikroprojekt, ktorý samostatne realizuje jeden prijímateľ, ktorý sa 
vyúčtováva rovnako ako individuálny mikroprojekt. V správe sa uvádzajú informácie zhŕňajúce 
realizáciu celého mikroprojektu (úloh, ukazovateľov) a výdavkov vynaložených daným partnerom. 
Po schválení každej správy Euroregiónom/PSK/ŽSK sa tieto správy zohľadňujú v čiastkovej 
žiadosti o platbu, ktorú overuje poľský a slovenský kontrolór. Po schválení čiastkových žiadostí 
o platbu kontrolórmi (po získaní certifikátov) vyhotoví Euroregión žiadosť o platbu v rámci 
strešného projektu pri zohľadnení schválených výdavkov poľských a slovenských 
mikroprijímateľov. Žiadosť má elektronickú podobu a zostavuje sa pri využití Centrálneho 
teleinformačného systému SL 2014.  
 

VP SP, alebo PSP potvrdzuje správnosť realizácie vecnej časti spoločného mikroprojektu 
v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia správy o realizácii mikroprojektu. 
Mikroprijímatelia získajú refundáciu z alokácie EFRR od územne príslušného Euroregiónu alebo 
PSK/ŽSK (refundácia EFRR pre slovenských mikroprijímateľov pochádza z alokácie dostupnej pre 
PSK alebo ŽSK a refundácia EFRR pre poľských mikroprijímateľov pochádza z alokácie 
Euroregiónu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Poľskí partneri predkladajú v Euroregióne, slovenskí v PSK/ŽSK. 
 

2 Poľskí partneri predkladajú správu v Euroregióne, slovenskí v PSK/ŽSK. 



   

Schéma - Postup podávania správ v individuálnom mikroprojekte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Schéma - Postup podávania správ v spoločnom mikroprojekte 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
3.2.2 Finančné toky v rámci mikroprojektov 

Prostriedky na poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty sa poskytujú 
mikroprijímateľom na zásade refundácie vynaložených nákladov v Eur v súlade s uzatvorenou 
zmluvou.  
V prípade spoločných mikroprojektov, na žiadosť mikroprijímateľa môže byť poukázaná platba 
(preddavok) do výšky 15% finančného príspevku z EFRR, ale nie skôr ako po troch mesiacoch od 
začatia realizácie mikroprojektu. Rozhodnutie o vyplatení preddavku prijíma Euroregión/PSK/ŽSK 
po overení pokroku vecnej a finančnej realizácie mikroprojektu. 
V iných prípadoch refundácia finančných prostriedkov z EFRR nasleduje na základe predloženej 
správy o postupe realizácie mikroprojektu, v prípade dostupných finančných prostriedkov na účte 
na riadenie mikroprojektov. 
 
Po schválení správy o postupe realizácie mikroprojektu Euroregiónom/PSK/ŽSK poskytuje 
Euroregión/PSK/ŽSK mikroprijímateľovi priebežnú refundáciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia 
refundácie mikroprijímateľovi je dostupnosť prostriedkov na bankovom účte 
Euroregiónu/PSK/ŽSK. Zostávajúca čiastka sa poskytuje Euroregiónu bezodkladne po získaní 
refundácie EFRR z RO. Následne Euroregión postupuje danú refundáciu poľským 
mikroprijímateľom a PSK/ŽSK spolu s informáciou týkajúcou sa vyplatených prostriedkov 
poľským mikroprijímateľom zúčastneným na realizácii spoločných mikroprojektov. Následne 
PSK/ŽSK postúpi zostávajúcu časť patričnej refundácie slovenským mikroprijímateľom 
zúčastneným na realizácii spoločných mikroprojektov spolu s informáciou týkajúcou sa 
vyplatených prostriedkov. 
 
Vízia pre programové obdobie 2021 - 2027 
Snahou všetkých zainteresovaných orgánov ktoré sa podieľajú na príprave programového obdobia 
2021 – 2027 a Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027, je 
zefektívniť proces finančných tokov v rámci realizácie jednotlivých projektov. Cieľom je 
minimalizovať časovú medzeru medzi schválením Žiadosti o platbu/Správy o postupe realizácie 
mikroprojektu a refundáciou finančných prostriedkov na účet prijímateľa. Pre naplnenie tohto cieľa 
všetky relevantné inštitúcie vyvíjajú maximálne úsilie v snahe o odbúranie nadbytočnej 
administratívnej záťaže pre potencionálnych prijímateľov a snažia sa nájsť spôsoby, ako čo 
najefektívnejšie nastaviť čerpanie finančných prostriedkov v rámci budúceho programového 
obdobia napr. formou zálohových platieb. 
 
  



   

 
B.  
Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V- A 2014 -2020 
v rámci kompetencií PSK 
 
1. Legislatívny a programový rámec Programu INTERREG V - A PL-SK 2014-2020 – Strešné 
projekty: 

 
• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné 
pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce 

• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 
o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 

• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1080/2006 

• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania 
takýchto zoskupení 

• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

• Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 schválený Rozhodnutím EK 
č. C(2015) 889 zo dňa 12.2.2015, aktualizovaný Európskou komisiou 11.06.2019.  

• Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami pre Program INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014-2020 v aktuálnom znení 

• Projekt „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 na základe 
Rozhodnutia č. 19/2016 Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko 
– Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

• Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-12-0005/16-00 na 
realizáciu projektu „Spája nás príroda a kultúra“ zo dňa 4.8.2016 

• Dodatok č.PLSK.01.01.00-12-0005/16-01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
číslo  PLSK.01.01.00-12-0005/16-00 na realizáciu projektu „Spája nás príroda a kultúra“ 

• Dodatok č.PLSK.01.01.00-12-0005/16-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 
PLSK.01.01.00-12-0005/16 na realizáciu projektu „Spája nás príroda a kultúra“  

• Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 pod 
názvom „Spája nás príroda a kultúra“ zo dňa 28.6.2016 



   

• Dodatok č.1/2017 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. 
PLSK.01.01.00-12-0005/16 pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“  

• Dodatok č.2/2019 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. 
PLSK.01.01.00-12-0005/16 pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“  

• Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 zo dňa 27.3.2017 

• Dodatok č.1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. PLSK. PLSK.01.01.00-12-
0005/16-01 

• Projekt „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“ 
č.  PLSK.03.01.00-12-0006/16 na základe Rozhodnutia č. 19/2016 Monitorovacieho 
výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

• Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-12-0006/16-00 na 
realizáciu projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“  zo 
dňa 4.8.2016 

• Dodatok č.PLSK.03.01.00-12-0006/16-01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
číslo PLSK.03.01.00-12-0006/16-00 na realizáciu projektu „Spoločné odborné 
vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“   

• Dodatok č. PLSK.03.01.00-12-0006/16-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
číslo PLSK.03.01.00-12-0006/16-00 na realizáciu projektu „Spoločné odborné 
vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“ 

• Dodatok č. PLSK. 03.01.00-12-0006/16-03 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
č. PLSK. 03.01.00-12-0006/16  na realizáciu projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko - slovenskom pohraničí“   

• Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. 03.01.00-12-0006/16 pod názvom 
„Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“  zo dňa 28.6.2016 

• Dodatok č.1/2017 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
03.01.00-12-0006/16  pod názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí“ 

• Dodatok č.2/2019 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
03.01.00-12-0006/16 pod názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí“ 

• Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK. 03.01.00-12-0006/16  zo dňa 27.3.2017 

• Dodatok č.1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. PLSK. 03.01.00-12-0006/16-01 
• Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného 

a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom samosprávnom kraji“ 
č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 na základe Rozhodnutia č. 17/2016 Monitorovacieho 
výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

• Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16 na realizáciu 
projektu „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a 
kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom samosprávnom kraji“  zo 
dňa 4.8.2016 

• Dodatok č. PLSK.01.01.00-18-0001/16-01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16 na realizáciu projektu „Implementácia mikroprojektov v 
oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  
Prešovskom samosprávnom kraji“ 



   

• Dodatok č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16 na realizáciu projektu „Implementácia mikroprojektov v 
oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  
Prešovskom samosprávnom kraji“   

• Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. 01.01.00-18-0001/16 pod názvom 
„Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho 
dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom samosprávnom kraji“  zo dňa 29.6.2016 

• Dodatok č.1/2017 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
01.01.00-18-0001/16  pod názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a 
rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 
samosprávnom kraji“ 

• Dodatok č.1/2019 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
01.01.00-18-0001/16 pod názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a 
rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 
samosprávnom kraji“ 

• Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16  zo dňa 27.3.2017 

• Dodatok č.1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. PLSK. 01.01.00-18-0001/16-01   
• Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v 

Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-18-0002/16 na základe Rozhodnutia 
č. 17/2016  Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 
2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

• Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16 na 
realizáciu projektu „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“  zo dňa 4.8.2016 

• Dodatok č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16-01 k Zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16 na realizáciu projektu „Implementácia 
mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji“  

• Dodatok č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16-02 k Zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16 na realizáciu projektu „Implementácia 
mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji“   

• Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-18-0002/16 pod 
názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v 
Prešovskom samosprávnom kraji“  zo dňa 29.6.2016 

• Dodatok č.1/2017 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
PLSK.03.01.00-18-0002/16  pod názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti 
vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ 

• Dodatok č.1/2019 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu č. PLSK. 
PLSK.03.01.00-18-0002/16 pod názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti 
vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ 

• Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK. PLSK.03.01.00-18-0002/16  zo dňa 
27.3.2017 



   

• Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov 

• Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára podmienky na 
vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje s regiónmi a územnými 
celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy 

• Iné relevantná legislatíva Európskej únie, Slovenskej republiky a Poľskej republiky 
a všetky záväzné programové a projektové dokumenty vzťahujúce sa na implementáciu 
Strešných projektov 

  



   

2. Činnosť a kompetencie odboru  v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti  Programu 
INTERREG V - A PL-SR 2014-2020  
 
2.1 Riadenie Programu INTERREG V-A PL- SR 2014-2020 

• Schvaľovací proces Programu prostredníctvom Monitorovacieho výboru Programu 
• Činnosti v rámci Monitorovacieho výboru Programu, pripomienkovanie  a príprava 

dokumentov 
 
2.2 Implementácia Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 prostredníctvom 
Strešných projektov PSK : 

- vypracovanie Strešných projektov a dokumentov pre implementáciu prioritných osí I 
a III a ich predloženie prostredníctvom vedúcich partnerov STS,  

- uzatvorenie partnerských zmlúv pre Strešné projekty, 
- vypracovanie dokumentov pre implementáciu projektov, 
- výkon činností v rámci Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A, 
- vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadosti o FP pre prioritnú os I a 

III,  
- pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov,  
- prijímanie žiadostí o finančný príspevok v PSK, registrácia a archivácia žiadostí o 

finančný príspevok,  
- komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov, 
- vypracovanie a uzatváranie zmlúv o spolufinancovaní projektov z prostriedkov EFRR 

a ŠR so žiadateľmi,   
- registrovanie a priebežné zadávanie údajov do informačného systému, 
- zabezpečenie informovanosti a publicity Programu, organizovanie školení pre 

žiadateľov a mikroprijímateľov, konzultačná činnosť k príprave žiadostí o FP,  
- vypracovanie správ o implementácií na základe požiadavky Riadiaceho orgánu, 

Národného orgánu a Vedúceho partnera, 
- priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, kontrola na mieste, 

kontrola dokumentácie konečných prijímateľov na vybranej vzorke projektov,  
- zabezpečenie kontroly súladu s národnou legislatívou a legislatívou Spoločenstva 

(napr. verejné obstarávanie, verejná podpora, publicita atď.),  
- prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov formou priebežnej/záverečnej 

správy o postupe realizácie mikroprojektu a žiadosti o platbu a verifikácia nákladov 
mikroprojektu,  

- spracovanie rizikovej analýzy mikroprojektov pre potreby kontroly na mieste,  
- potvrdenie Správy o postupu realizácie mikroprojektu/žiadosti o platbu 

pre mikroprojekt a vystavenie Návrhu správy z kontroly resp. Správy z kontroly,  
- spolupráca s Národným kontrolórom, Riadiacim orgánom, Národným orgánom 

a Vedúcim partnerom, 
- vypracovanie materiálov pre certifikáciu na základe požiadaviek Certifikačného 

a Platobného orgánu,  
- spracovanie a predloženie Čiastkovej žiadosti o platbu a relevantnej dokumentácie 

Strešného projektu národnému kontrolórovi na certifikáciu,  



   

- preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom, a to formou zálohovej refundácie 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, formou riadnej refundácie 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a formou refundácie z 
prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,  

- zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, hodnotiaceho procesu, 
finančného riadenia, auditu a archivácia,  

- zabezpečenie kontroly ex-post, 
- monitoring a kontrolná činnosť na úrovni PSK.  

 
  



   

 
3. Administratívno–technické a finančné zabezpečenie implementácie Strešných projektov 
realizovaných v rámci Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020  
 
3.1 Systém riadenia a financovanie Strešných projektov v rámci kompetencií PSK – navýšenie 
o 3 % na základe výsledkov strednodobého vyhodnotenia na konci roku 2018 

 
Na realizáciu tzv. Fondu mikroprojektov prostredníctvom Strešných projektov boli vo 

finančnom horizonte 2014-2020 určené prostriedky vo výške predstavujúcej 12% rozpočtu 
programu v časti týkajúcej sa prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).  
Rozpočty jednotlivých Strešných projektov zahŕňajú predovšetkým prostriedky na mikroprojekty, 
t. j. pre úspešných prijímateľov pomoci Programu (85% alokácie pre daný Strešný projekt), ako aj 
prostriedky na pokrytie nákladov na riadenie Strešných projektov (15 % alokácie pre daný Strešný 
projekt), t. j. na administratívno-technické a personálne zabezpečenie v rámci výkonu delegovaných 
kompetencií prioritných osí I a III Programu.  
Po realizácii strednodobého hodnotenia Programu v roku 2018 mali Strešné projekty možnosť 
získať navýšený finančný príspevok z EFRR po splnení kritérií stanovených Riadiacim orgánom až 
do 15% alokácie Programu v rovnakom členení na mikroprojekty (85% alokácie pre daný Strešný 
projekt) a náklady na riadenie (15% alokácie pre daný Strešný projekt). 
 

Na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru  Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 
boli dňa 1.4.2016 schválené nasledovné projekty PSK: 

• Projekt „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 – Rozhodnutie MV č. 
19/2016  

• Projekt „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“ 
č.  PLSK.03.01.00-12-0006/16 – Rozhodnutie MV č. 19/2016  

• Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného 
a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom samosprávnom kraji“ 
č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 - Rozhodnutie MV č. 17/2016  

• Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v 
Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-18-0002/16 – Rozhodnutie MV č. 
17/2016  

 
Systém riadenia a financovania uvedených projektov Programu INTERREG V-A 

2014-2020 v rámci kompetencií PSK bol schválený Uznesením č. 327/2016 zo 17. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK dňa 25.apríla 2016 (bod B.1.). 
 

Riadiaci orgán na základe výsledkov strednodobého hodnotenia v roku 2018 a s ohľadom na 
splnenie všetkých kritérií uvedených v Prílohe č.14 Príručky pre prijímateľa, bod 1.4.2 Kritéria 
prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po roku 2018 prijal 
nasledovné rozhodnutia, ktorými sa navyšuje rozpočet jednotlivých projektov Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 o 3 % (z 12% rozpočtu programu na 
15% rozpočtu programu):    

• Rozhodnutie Riadiaceho orgánu DWT.VIII.8611.5.2018.BS.51 zo dňa 25.novembra 2018 
ohľadom splnenia všetkých kritérií uvedených v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa bod 
1.4.2 Kritéria prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po 



   

roku 2018 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pre projekt „Spája 
nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 

• Rozhodnutie Riadiaceho orgánu DWT.VIII.8611.5.2019.BS.4 zo dňa 9.januára 2019 
ohľadom splnenia všetkých kritérií uvedených v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa bod 
1.4.2 Kritéria prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po 
roku 2018 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pre projekt 
„Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“ č.  PLSK.03.01.00-12-
0006/16 

• Rozhodnutie Riadiaceho orgánu DWT.VIII.8611.5.2019.BS.9 zo dňa 5. februára  2019 
ohľadom splnenia všetkých kritérií uvedených v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa bod 
1.4.2 Kritéria prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po 
roku 2018 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pre projekt 
„Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho 
dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.01.01.00-
18-0001/16 

• Rozhodnutie Riadiaceho orgánu DWT.VIII.8611.5.2018.BS.33 zo dňa 25. septembra  2018 
ohľadom splnenia všetkých kritérií uvedených v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa bod 
1.4.2 Kritéria prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po 
roku 2018 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pre projekt 
„Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v 
Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-18-0002/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Rozpočty jednotlivých projektov Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-
SR 2014-2020 pred a po navýšení o dodatočné finančné prostriedky na základe výsledkov 
strednodobého hodnotenia programu a výška spolufinancovania projektov: 
 

 
Pôvodný rozpočet  
(12 % Programu) 

 
Dodatočné finančné prostriedky (3% 

Programu) 

Rozpočet po navýšení o dodatočné 
prostriedky  

(15 % Programu) 

Názov projektu 
Celkový  

rozpočet PSK  

Fond 
mikroprojektov/ 

náklady na riadenie  

Celkový  
rozpočet PSK  

Fond 
mikroprojektov/ 

náklady na 
riadenie  

Celkový  
rozpočet PSK 

Fond 
mikroprojektov/ 

náklady na riadenie  

Spája nás príroda a 
kultúra 

1 600 748,13 € 
FM – 1 360 635,91 € 

 
NnR – 240 112,22 € 

400 187,04 € 
FM – 340 158,99 € 

 
NnR – 60 028,05 € 

1 999 330,61 € 
FM – 1 700 794,90 € 

 
NnR – 298 535,71 € 

Spoločné odborné 
vzdelávanie na 
poľsko - slovenskom 
pohraničí 

177 860,90 € 
FM – 151 181,77 € 

 
NnR – 26 679,13 € 

44 465,20 € 
FM – 37 795,44 € 

 
NnR – 6 669,76 € 

222 251,65 € 
FM – 188 977,21 € 

 
NnR – 33 274,44 € 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti ochrany a 
rozvoja prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
v Euroregióne 
Karpaty a v  
Prešovskom 
samosprávnom kraji 

2 040 159,08 € 
FM - 1 734 135,22 € 

 
NnR – 306 023,86 € 

510 039,77 €  
FM – 433 533,81 € 

 
NnR – 76 505,96 € 

2 550 198,85 € 
FM – 2 167 669,03 € 

 
NnR – 382 529,82 € 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v 
Euroregióne Karpaty 
a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

226 684,34 € 
FM – 192 681,69 € 

 
NnR – 34 002,65 € 

56 671,12 € 
FM – 48 170,45 € 

 
NnR – 8 500,67 € 

283 355,46 € 
FM – 240 852,14 € 

 
NnR – 42 503,32 € 

SPOLU 4 045 452,45 € 
FM – 3 438 634,59 € 

 
NnR – 606 817,86 € 

1 011 363,13 € 
FM – 859 658,69 € 

 
NnR – 151 704,44 € 

5 055 136,57 € 
FM – 4 298 293,28 € 

 
NnR – 756 843,29 € 

 
 
Rozpočty jednotlivých Strešných projektov boli týmto navýšené o dodatočné finančné 

prostriedky v celkovom objeme 1 011 363,13 Eur, z toho finančné  prostriedky 
na mikroprojekty, t.j. pre úspešných prijímateľov pomoci Programu 859 658,69 Eur a 
finančné prostriedky na pokrytie nákladov na riadenie Strešných projektov 151 704,44 Eur. 
 
 



   

Financovanie kompetencií PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-
A PL-SK  2014-2020 je zabezpečované z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 
z Riadiaceho orgánu Programu zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov 
štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných  
fondov pre programové obdobie 2014-2020 schválenej uznesením vlády SR č. 658 zo dňa 13. 
novembra 2013 a systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho námorného s rybárskeho fondu pre programové obdobie 2014-2020.  

 
Spolufinancovanie činností súvisiacich s riadením Strešných projektov (príprava, správa, 

propagácia a informačné aktivity): 
- maximálne 85% z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) 

- 10% zo štátneho rozpočtu SR 
- vlastný vklad minimálne 5% 

 
Na realizáciu Strešných projektov dostáva partner projektu (PSK) preddavok z prostriedkov 

EFRR, ktorý je určený na vykonávanie tzv. priebežných refundácií výdavkov vzniknutých 
mikroprijímateľom (85% poukázaného preddavku) a na krytie výdavkov spojených s riadením 
projektu (15 % poukázaného preddavku). Prostriedky z preddavku zefektívňujú systém 
implementácie Strešných projektov, predovšetkým pre prijímateľov pomoci z Prešovského 
samosprávneho kraja a zároveň zabezpečujú financovanie administratívno-technických a 
personálnych nákladov súvisiacich s riadením a výkonom kompetencií PSK v rámci predmetného 
Programu. Finančné prostriedky z preddavku na náklady na riadenie sú použité až po certifikácii 
výdavkov Národným kontrolórom SR v súlade s postupmi predchádzajúceho programovacieho 
obdobia. Podmienkou poskytnutia preddavku pre PSK vyplývajúcou z jednotlivých Partnerských 
zmlúv je zloženie zábezpeky/záruky pre poľských vedúcich partnerov.  

 
Finančné krytie poskytnutých zálohových platieb na realizáciu projektov 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A 
PL-SK 2014-2020 formou vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech 
veriteľov bolo schválené Uznesením č. 327/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 
25.apríla 2016 (bod B.4.) 

 
Z dôvodu navýšenia rozpočtov Strešných projektov o dodatočné finančné prostriedky (3 %) 

na základe výsledkov strednodobého hodnotenia, budú PSK poskytnuté dodatočné zálohové platby 
z prostriedkov EFRR na realizáciu projektov. Na poskytnutie týchto dodatočných preddavkov je 
nevyhnutné schváliť ich finančné krytie, tzn. navýšiť objem vinkulovaných finančných prostriedkov 
v Štátnej pokladnici v prospech poľských vedúcich partnerov. 

   
 
 
 
 
 
 
 



   

Údaje o výške vinkulovaných finančných prostriedkoch a potrebnom navýšení sú v tabuľke:    

Názov a číslo projektu 
Fond 
MP 

/NnR 

Pôvodný rozpočet projektu  
(EFRR)/Eur 

preddavková platba = suma 
zábezpeky 

Dodatočné finančné prostriedky 
(EFRR)/Eur 

dodatočná preddavková 
platba= suma dodatočnej 

zábezpeky 
 

Spája nás príroda a 
kultúra 
PLSK.01.01.00-12-
0005/16 

FM 

1 360 635,89 

1 156 540,51 

204 095,38 

173 481,08 

340 158,98 

289 135,14 

51 023,85 

43 370,27 

NnR 204 095,38 30 614,30 51 023,84 7 653,58 

Spoločné odborné 
vzdelávanie na poľsko 
- slovenskom 
pohraničí 
PLSK.03.01.00-12-
0006/16 

FM 

151 181,74 

128 504,49 

22 677,26 

19 275,67 

37 795,43 

32 126,13 

5 659,82 

4 818,92 

NnR 22 677,25 3 401,59 5 669,30 840,90 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti ochrany a 
rozvoja prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
v Euroregióne 
Karpaty a v 
Prešovskom 
samosprávnom kraji  
PLSK.01.01.00-18-
0001/16 

FM 

1 734 135,21 

1 474 014,93 

260 120,28 

221 102,24 

433 533,79 

368 503,73 

65 030,07 

55 275,56 

NnR 260 120,28 39 018,04 65 030,06 9 754,51 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v 
Euroregióne Karpaty 
a v Prešovskom 
samosprávnom kraji  
PLSK.03.01.00-18-
0002/16 

FM 

192 681,67 

163 779,42 

28 902,25 

24 566,91 

48 170,45 

40 944,88 

7 225,57 

6 141,74 

NnR 28 902,25 4 335,34 7 225,57 1 083,83 

SPOLU  -- 3 438 634,51 3 438 634,51 515 795,17 515 795,17 859 658,65 859 658,65 128 939,31 128 939,31 



   

3.2 Systém realizácie projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 na úrovni 
PSK  
 

Za dosiahnutie efektívneho systému riadenia a implementácie Programu INTERREG 
V-A PL-SR 2014-2020 zodpovedá Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce spolu 
s ďalšími organizačnými zložkami ÚPSK v zmysle delegovaných kompetencií. 
 
Štruktúra Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce je nasledovná. 
 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce pozostáva zo troch oddelení, a to: 
- oddelenie implementácie 

- oddelenie financovania a kontroly 
- oddelenie cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 

 
Na dosiahnutie vyššie uvedených kompetencií delegovaných na Prešovský 

samosprávny kraj je nevyhnutné finančne zabezpečiť kvalifikované a stabilné administratívne 
kapacity, kvalitné technické vybavenie, zabezpečiť prevádzkové náklady, publicitu aj 
propagáciu programu a pod. Zabezpečenie týchto požiadaviek predpokladá úspešné a efektívne 
zvládnutie procesu riadenia a implementácie Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 
V-A Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. 

 
Náklady na riadenie projektov zahŕňajú prípravu, správu, propagáciu a informačné 

aktivity v rámci jednotlivých Strešných projektov. Sú určené na finančné zabezpečenie 
administratívneho výkonu, konkrétne sa jedná o časť personálnych výdavkov zamestnancov 
zodpovedných za Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, časť nákladov spojených s 
cestovným, zabezpečením doplnkového vybavenia, aktivitami súvisiacimi so stretávaním 
projektových partnerov, náklady na zasadnutia Výborov pre mikroprojekty, náklady na 
zabezpečenie publicity a propagácie Programu a pod. 
 

Personálne výdavky zamestnancov OCMS sú zahŕňané do oprávnených výdavkov 
jednotlivých Strešných projektov v súlade s metodikou odboru pre rozpočítavanie miezd pri 
viaczdrojovom financovaní pracovníkov. Rozsah činnosti v rámci jednotlivých 
programov/projektov sa vykazuje mesačne formou rozdelenia fondu pracovného času 
v závislosti od vykonávaných aktivít a uvádza sa v pracovných výkazoch schvaľovaných 
nadriadeným. 

 
Financovanie kompetencií PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 

V- A PL-SK  2014-2020 je okrem vyššie uvedeného 5% spolufinancovania projektov tiež 
zabezpečené aj zo zdrojov PSK a to predovšetkým vo vzťahu k personálnemu zabezpečeniu, 
cestovným výdavkom a materiálno-technickému zabezpečeniu (kancelárske priestory, 
spotrebný tovar, IT ai.) s cieľom dosiahnutia efektívneho riadenia FM na regionálnej úrovni 
PSK. 
 



   

Rozpočet nákladov na riadenie pred a po navýšení o dodatočné finančné prostriedky 
jednotlivých Strešných projektov Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 
2014-2020 a výška spolufinancovania projektov: 

 

 
Na dosiahnutie vyššie uvedených kompetencií delegovaných na Prešovský 

samosprávny kraj je nevyhnutné finančne zabezpečiť kvalifikované a stabilné administratívne 
kapacity, kvalitné technické vybavenie, zabezpečiť prevádzkové náklady, publicitu aj 
propagáciu programu a pod. Zabezpečenie týchto požiadaviek predpokladá úspešné a efektívne 
zvládnutie procesu implementácie Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko 
– Slovenská republika 2014-2020. 
 

 Pôvodný rozpočet nákladov na riadenie  Dodatočné 
finančné 

prostriedky na 
náklady na 

riadenie 

Dodatočné 
spolufinancovanie 
zo zdrojov PSK 

(5%) 

Rozpočet nákladov na riadenie po navýšení 
o dodatočné prostriedky 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov 

na riadenie  

Spolufinancova
nie zo zdrojov 

PSK (5%) 

Rozpočet nákladov 
na riadenie  

Spolufinancovanie 
zo zdrojov 
PSK (5%) 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti ochrany a 
rozvoja prírodného a 
kultúrneho dedičstva v 
Euroregióne Karpaty a 
v  Prešovskom 
samosprávnom kraji 

306 023,86 € - BV 15 301,19 € 76 505,96 € 3 825,30 € 382 529,82 € - BV 19 126,49 € 

Implementácia 
mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v 
Euroregióne Karpaty a 
v Prešovskom 
samosprávnom kraji 
 

34 002,65 € -BV 1 700,13 € 8 500,67 € 425,03 € 42 503,32 € - BV 2 125,17 € 

Spája nás príroda a 
kultúra 

240 112,22 € - BV 12 005,61 € 60 028,05 € 3 001,40 € 298 535,71 € - BV 14 926,79 € 

Spoločné odborné 
vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí  

26 679,13 € - BV 1 333,96 € 6 669,76 € 333,49 € 33 274,44 € - BV 1 663,72 € 

SPOLU 606 817,86 € - BV  30 340,89 € 151 704,44 € 7 585,22 € 756 843,29 € - BV  37 842,17 € 



   

Záver: 
 
Realizácia projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce prispeje k zvýšeniu 

atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia v oblasti kultúrneho 
a prírodného dedičstva, skvalitneniu cezhraničného stredoškolského a odborného vzdelávania, 
rozšíreniu ponuky vzdelávania, zintenzívneniu spolupráce na oboch stranách hranice, zlepšeniu 
sociálnej a ekonomickej kvality života obyvateľov pohraničia, ako aj k rozvoju dobrých 
susedských vzťahov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R Í L O H O V Á    Č A S Ť 
 
 

Zoznamy mikroprojektov 
 


