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Príprava mikroprojektu
v rámci

strešných projektov  v partnerstve s Karpatským euroregiónom

Mgr. Lucia Mačupová
Prešovský samosprávny kraj

Prešov, 19. júla 2016.

�Nápad/zámer

�Predpríprava - formulár žiadosti o poskytnutie FP (vzor)
+ prílohy

�Generátor 
(http://www.e-interreg.eu) 

� Predpríprava - formulár žiadosti o poskytnutie FP (vzor) + prílohy

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-ker/
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� Predpríprava - formulár žiadosti o poskytnutie FP (vzor) + prílohy

Prílohy na stiahnutie 

Prílohy:

• Partnerská dohoda uzatvorená medzi partnermi o realizácii mikroprojektu (podľa vzoru),

• Súvaha za predchádzajúci rok (netýka sa žiadateľa/partnera/ov z verejného sektora),

• Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok (netýka sa žiadateľa/partnera/ov z verejného sektora),

• Výpis z obchodného registra a iných registrov (v súlade s právnym postavením),

• Stanovy (netýka sa žiadateľa/partnera/ov z verejného sektora),

• Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch,

• Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte,

• Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu,

• Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku,

• Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie,

• Stručný opis mikroprojektu pripravený v jazyku cezhraničného partnera

(týka sa individuálnych mikroprojektov),

• Iné potrebné prílohy požadované podľa poľských/slovenských právnych predpisov alebo 
charakteru mikroprojektu

Predtým ako sa žiadateľ prihlási do systému – generátor, 
je potrebné mať už pripravený konkrétny zámer 
mikroprojektu!

Rozpočet mikroprojektu musí byť zostavený na základe úloh!

Typ 
mikroprojektu

Spoločný mikroprojekt (max. 100 000€ z EFRR) realizuje sa na oboch stranách 
hranice, vecný rozsah alebo lokalizácia v priestore sa dopĺňajú, aktivity 
podobného charakteru. Musí spĺňať všetky 4 kritériá kvality cezhr. partnerstva

Individuálny mikroprojekt (max. 50 000€ z EFRR) je 
realizovaný za finančnej účasti iba jedného partnera –
žiadateľa.
Povinné kritéria :

- spoločná príprava mikroprojektu
- spoločná implementácia mikroprojektu
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� Generátor (http://www.e-interreg.eu) 

� Systém na predloženie žiadostí a vyúčtovaní.

� Neslúži na prípravu projektov v rámci Programu ale ako podpora pri vyplnení 

žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt.

� Do generátora je potrebné zadávať už vypracované a premyslené zámery !

� Zodpovednosť za vypracovanie žiadosti, za vecný obsah, zhodu so skutočným 

stavom, nesie subjekt, ktorý žiada o poskytnutie finančného príspevku – žiadateľ

� Plní funkcie: predloženie žiadosti o FP, žiadosti o platbu a vyúčtovania, 

poskytovanie informácií ohľadom plánovaného harmonogramu aktivít žiadateľa, 

komunikácia s overovateľom.

� Generátor (http://www.e-interreg.eu) 

Pred registráciou, je dôležité skontrolovať:
� Pripojenie k internetu

� Inštalácia internetových prehliadačov 

(Mozilla Firefox 34, Internet Explorer 10, 
Google Chrome 38, Opera 25, Safari 7 (alebo 
ich novšie verzie) 

1. Registrácia a prihlásenie:
� Pripojenie k internetu

� Inštalácia internetových prehliadačov 

(Mozilla Firefox 34, Internet Explorer 10, 
Google Chrome 38, Opera 25, Safari 7 
(alebo ich novšie verzie) 

� E-mailová adresa – osoba zodpovedná za 
mikroprojekt !

Z bezpečnostného hľadiska systém eviduje čas práce každého užívateľa v 
generátore. V prípade, že užívateľ nevykonáva žiadne činnosti v generátore, 
systém ho automaticky po 20 minútach  odhlási. 
Údaje, ktoré neboli v tom čase uložené, sa stratia!!!!!!
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2. Nová žiadosť o FP:
� Výber partnera: PSK
� Názov mikroprojektu: krátky a výstižný

� Intervenčný kód: vybrať v zmysle aktivít úloh

� Typ projektu: 1. individuálny, 

2. spoločný, 

3. vlastný.

� Obdobie realizácie: max. 12 mesiacov

Začiatok mikroprojektu: najskorší možný termín

� deň po predložení žiadosti o FP – na vlastné riziko

� od podpisu zmluvy

Ukončenie mikroprojektu:

• vecné: dátum ukončenia poslednej úlohy 

• finančné: týkajúce sa dokončovania mikroprojektu

(úhrada dodávateľom za aktivity uskutočnené 

počas vecnej realizácie mikroprojektu a pod.). 

Môžu považovať za oprávnené, ak boli vynaložené 

(zaplatené) najneskôr 30 dní od dátumu vecného 

ukončenia realizácie mikroprojektu , ktorý je 

uvedený v zmluve. 

Informačné 

okno: 

Zobrazí sa 

nastavením 

kurzora na 

ikonu 
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Spoločný mikroprojekt
- spoločná príprava mikroprojektu
- spoločná implementácia mikroprojektu
- spoločné financovanie mikroprojektu
- spoločný personál mikroprojektu

Individuálny mikroprojekt min. 2 kritéria, povinne:
- spoločná príprava mikroprojektu
- spoločná implementácia mikroprojektu

Popis mikroprojeku

Odôvodnenie mikroprojektu (krátka analýzu existujúceho problému a ako realizácia 
mikroprojektu prispeje k pozitívnej zmene)

Zhrnutie v jazyku partnera (len individuálne projekty)

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa 
programu
Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispejú k realizácii hlavného 
cieľa mikroprojektu

Cieľové skupiny 
• Hlavné cieľové skupiny (subjekty alebo skupiny pre ktoré je projekt určený)
Vyberá sa v zmysle Príručky pre mikroprijímateľa a vzhľadom na prioritnú os.
• Detailný popis (vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny)
Definovať, kto bude priamym/nepriamym užívateľom výstupov na oboch stranách 
hranice 
• Marginalizované skupiny je potrebné vyplniť v prípade, že sa v rolovacom 

zozname nenachádzala žiadna z preddefinovaných marginalizovaných skupín 
(označené ako „Iné“).

Úloha:
� Zapojenie partnera 

(finančné/účasť)
� Termín realizácie
� Územie realizácie (okres)
� Miesto realizácie 

(obec/mesto)
� Rozpočet úlohy
� Programové ukazovatele
� Vlastné ukazovatele

Úlohy 
mikroprojektu

• maximálne 5 
• priame napojenie na cieľ 

mikroprojektu

• Riadenie a propagácia 
mikrorojektu

VecnéPovinné
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Rozpočet úlohy:
� Kategória výdavkov
� Názov a popis výdavku
� Počet/jednotka
� Jednotková hodnota

V rámci Programu sa neumožňuje rozdelenie vzniknutých výdavkov !
(jedna úloha musí byť financovaná jedným partnerom)

DPH za tovary a služby môže byť zahrnutá v plánovaných položkách
oprávnených výdavkov pod podmienkou, že žiadateľ/partner mikroprojektu nemá 
právnu možnosť vrátenia tejto dane.

Vzorové opisy !!!
Užívateľská príručka –
generátor
(časť 3.7 ) 

� rozpočet zostavený na základe úloh

Popis  vecnej úlohy
� kvalitatívne a kvantitatívne parametre + propagácia úlohy a jej riadenie

Úlohy mikroprojektu

Popis úlohy riadenie a propagácia mikroprojektu
� opis riadenia a propagácia mikroprojektu (možnosť priradenia iba vlastného 

ukazovateľa)
Hodnota personálnych výdavkov, kancelárskych a administratívnych výdavkov bude vypočítaná automaticky po vyplnení 
všetkých hodnôt pre vecné úlohy a súm výdavkov zapísaných v úlohe riadenie a propagácia mikroprojektu.

Cezhraničný dopad

� Význam mikroprojektu pre pohraničnú oblasť PL-SK

� Základná vlastnosť mikroprojektu

� Preukazuje pridanú hodnotu mikroprojektu - takú bez ktorej by partneri 
nedosiahli stanovené výsledky pri samostatnej realizácii úloh

Všetky mikroprojekty, na ktoré sú poskytnuté finančné prostriedky v rámci 
Programu Interreg V-A , musia preukázať cezhraničný dopad !

�povinné
� výber zo zoznamu

Prioritná os 1 
1 úloha = 1 program. ukazovateľ

Prioritnú os 3
1 mikroprojekt = 1 program. ukazovateľ

Ukazovatele

SP

Karpaty-PSK

Programové Vlastné

�nepovinné
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Programové ukazovatele

Udržateľnosť

Spôsob zaistenia udržateľnosti výstupov a výsledkov mikroprojektu po jeho ukončení.

� mikroprojekt a jeho výstupy budú ďalej fungovať aj po ukončení jeho realizácie 
� uviesť kto bude disponovať výstupmi po ukončení
� záväzné pre oblasť infraštruktúry a investičný majetok (čl. 71 všeobecného 

nariadenia)
� netýka sa drobného hmotného/nehmotného investičného majetku
� 5 rokov od dátumu záverečnej platby v prospech mikroprijímateľa

Horizontálne politiky

1. Rovnosť pohlaví
2. Rovnosť príležitostí
3. Udržateľný rozvoj

Vyhlásenia Vedúceho partnera

� Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ.
� Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných 

zákaziek.
� Vyhlásenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade 

s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou.
� Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných 

údajov.
� Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti 

subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov.
� Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie 

nepravdivých vyhlásení

Prílohy
� Súčasť tlačenej verzie žiadosti o poskytnutie FP
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Finalizácia mikroprojektu

Finalizácia mikroprojektu

1. Odoslanie žiadosti prostredníctvom aplikácie

Potvrdiť  a poslať 

2. Vytlačiť

� Kontrolný kód ! (overiť zhodu odoslanej a tlačenej verzie)

� min 3 – krát (2x PSK + 1x žiadateľ)

3. Predloženie tlačenej verzie 

(2 krát originál žiadosť + prílohy)Na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Elektronická verzia

(generátor)

Papierová verzia 
+ prílohy
- v termíne určenom vo výzve
- na adresu PSK

Predložená kompletná 
žiadosť+ =

Ďakujem za pozornosť Formálne hodnotenie

+
Hodnotenie oprávnenosti


