
 

 

 

Výzva 
na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

na realizáciu mikroprojektov 
 

 
� prioritná osi 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 
 



Informácie o výzve 
Dňa 5. septembra 2017, vyhlásili v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko Karpatský euroregión a Prešovský samosprávnym kraj 2. výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. 
 
Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov 
v rámci strešných projektov: 
 

• Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho 
dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji  v rámci 1. 
prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia. 
 

Lehota na prekladanie žiadostí 
Výzva trvá do 15. novembra 2017 do 15:00 hod. 
 
Miesto predkladania žiadostí 
Pre žiadateľov z Poľska: 

 
Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 
Rynek 16 
35-064 Rzeszów 
tel./fax. 17 852 52 05 
 

Pre žiadateľov zo Slovenska: 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
tel. 051/7081 525, 7081 526 

 
Spôsob predkladania žiadostí 
Žiadosti v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom 
a slovenskom (individuálny mikroprojekt len vo vlastnom jazyku spolu so zhrnutím v jazyku 
partnera). Žiadosť musí byť odoslaná v elektronickej podobe prostredníctvom on-line 
aplikácie (www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii (2 exempláre založené 
v rýchloviazačoch), ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne 
do sídla Prešovského samosprávneho kraja/Karpatského euroregiónu najneskôr 15. 
novembra 2017 do 15:00 hod. 
 

Pozor: rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni 
PSK/Euroregiónu,  

ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore! 



 
Predkladanie elektronickej verzie – žiadosť vyplňte a odošlite pomocou generátora žiadostí 
a vyúčtovaní https://www.e-interreg.eu/sk/ . 
Predkladanie papierovej verzie – vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu 
žiadosti z generátora spolu s prílohami je potrebné doručiť v 2 samostatných exemplároch 
(v rýchloviazačoch) na horeuvedenú adresu. 
 
Kto môže predkladať žiadosti? 
Oprávnení žiadatelia: 
 

• orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,  

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

• vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,  

• vedecké inštitúcie,  
• neziskové mimovládne organizácie,  

• Európske zoskupenia územnej spolupráce,  
• cirkvi a náboženské spoločnosti,  
• inštitúcie odborného vzdelávania.  

 
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: 
 
Prešovský samosprávny kraj: 

• okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, 
okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov 

Karpatský euroregión (PL): 

• krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres, sanocký okres, leský okres, 
brzozowský okres, bieszczadský okres, 

• przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, przeworský okres, 
jarosławský okres, 

• rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov. 
 
Na aké účely možno získať finančný príspevok? 
1) V rámci výzvy pre mikroprojekty realizujúce aktivity spadajúce do 1. prioritnej osi 

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia možno získať 
finančný príspevok na: 

• výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej rekreačnej infraštruktúry v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, pamiatok, národných parkov a rezervácií predstavujúcich 
časť cezhraničných turistických trás (napr. vytvorenie nových alebo modernizácia 
existujúcich turistických chodníkov: cyklotrasy,  turistické chodníky, náučné 
chodníky a zelené cesty greenways, tematické kultúrne chodníky a s nimi spojená 
infraštruktúra, vyhliadkové miesta, body „Park & Ride”, parkovacie miesta blízko 
chodníkov a trás a cezhraničná integrácia chodníkov a pod.), 



• renovácia alebo konzervácia a modernizácia 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), 

• príprava a implementácia cezhraničných štandardov a smerníc v oblasti ochrany a 
zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, 

• aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity 
napríklad prostredníctvom koordinovaných edukačných programov/iniciatív s 
aktivitami venovanými historicko-kultúrnemu dedičstvu a ekológii, jazykové 
kurzy, 

• spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území 
pohraničia (napr. organizovanie a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, 
konferenciách, workshopoch a seminároch), 

• aktivity pre spoločnú ochranu prírodného prostredia, vrátane ochrany a 
prinavrátenia stavu druhov a prírodných biotopov, zabezpečenie ekologického 
komunikačného spojenia, zastavenie šírenia cudzích druhov, spomalenie 
degradácie prírodných a krajinných hodnôt, 

• vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizika a bezpečnostného manažmentu, 
• spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné 

dedičstvo, 

• spoločné školenia pre sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia, 

• využitie informačných nástrojov na zachovanie a propagáciu kultúrneho a 
prírodného dedičstva, tvorenie cezhraničných ekologických produktov a e-
produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane vedené 
prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, digitalizácia a digitálna 
výmena zdrojov, multimediálna prezentácia cezhraničného dedičstva, výmena 
odborných vedomostí o digitalizácii kultúrneho dedičstva, tvorenie vlastných 
archívov kultúrneho dedičstva. 

 
Úroveň realizovaných aktivít 
Každá aktivita realizovaná v rámci mikroprojektu musí mať cezhraničný charakter, čo 
znamená, že: 

• aktivity naplánované v mikroprojekte musia byť realizované na oboch stranách 
hranice, 

• na spoločných činnostiach sa musia zúčastňovať účastníci z oboch krajín, 
• výstupy mikroprojektu, ako: publikácie, webové stránky, mobilné aplikácie a pod. 



musia obsahovať informácie v poľskej a v slovenskej jazykovej mutácii a musia byť 
prístupné pre cieľové skupiny z oboch krajín, 

• realizované malé investície sa musia vyznačovať cezhraničným dopadom. 

Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na aktivity, ktorých cieľom je vytvorenie alebo 
zlepšenie ubytovacích a stravovacích prevádzok a infraštruktúru, ktorej hlavným cieľom je 
vykonávať hospodársku alebo sociálno-edukačnú činnosť, napr. hotely, penzióny, ubytovne, 
reštaurácie, gastroprevádzky, ihriská, športové haly ako časti osvetových centier a domov 
kultúry. Investícia nesmie byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu. 
Z programu tiež nie je možné financovať aktivity spočívajúce iba, napr. na stavenisku, napr. 
na výstavbe, modernizácií škôl, školiacich miestností, nákup vybavenia. 

 
Kritéria hodnotenia projektov 
Predložené žiadosti v rámci výzvy budú hodnotené nasledovne: 

• formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti, 

• technické hodnotenie, 
• vecné hodnotenie. 

 
Počas hodnotenia sa bude zohľadňovať pripravenosť daného projektu na realizáciu 
(pripravenosť investície z formálneho a právneho hľadiska) a cezhraničný dopad aktivít. 
 
Výška finančného príspevku 
Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu. 
 
Maximálna hodnota finančného príspevku 
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 

• individuálny mikroprojekt - 50 000 EUR (maximálna celková hodnota rozpočtu 
70 000€), 

• spoločný mikroprojekt - 100 000 EUR (maximálna celková hodnota rozpočtu 140 
000€). 

 
Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 2 000 EUR.  
 
Celková výška prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov 

• Karpatský euroregión - 1 503 469,37 EUR 

• Prešovský samosprávny kraj – 656 126,05 EUR. 
 



Potrebné dokumenty 
Dokumenty záväzné pre výzvu, programový dokument, príručka pre mikroprijímateľov, 
príručka pre prijímateľov a platné smernice sú uvedené nižšie. 
 
Programový dokument 
Príručka pre mikroprijímateľov s prílohami 
Vzor žiadosti – generátor žiadostí 
Návod na vyplnenie žiadosti 
Príručka pre prijímateľov s prílohami 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 
  
Iné dôležité informácie 
Vo fáze formálneho vstupného hodnotenia nie sú možné opravy/doplnenia/vysvetlenia k 
predloženým dokumentom. 
 
Informácia k predkladaniu príloh k žiadosti o poskytnutie FP 
V rámci spoločného projektu predkladá partner mikroprojektu vedúcemu partnerovi všetky 
prílohy (v zmysle inštrukcií Príručky pre mikroprijímateľa, časť 3.2, str. 36) vo svojom 
národnom jazyku okrem príloh: 

• Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku, 
• Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie. 

 
V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť 
nasledujúce prílohy: 

· Súvaha za predchádzajúci rok, 
· Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok, 
· Výpis z obchodného registra a iných registrov, 
· Stanovy. 

 


