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Mikroprojekty PSK-Karpatský euroregión

Základné informácie

• Predvstupová pomoc PHARE
• Iniciatíva INTERREG IIIA
• Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013

INTERREG VA PL-SK 2014-2020

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva cezhraničného 

Prioritná os 2: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného 

vzdelávania

Realizácia mikroprojektov

Strešné projekty:

• Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský 
samosprávny kraj

• Združenie Euroregión „Tatry“, Žilinský samosprávny 
kraj a Prešovský samosprávny kraj

• Združenie Región Beskydy a Žilinský 
samosprávny kraj

Strešný projekt:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko a 
Prešovský samosprávny kraj

Prioritná os 1:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva

II. výzva na predkladanie žiadostí
5.9.2017 – 15.11.2017

Kto môže predkladať žiadosti?
• orgány štátnej správy a samosprávy, ich 

združenia a zväzky,

• organizácie zriaďované štátom alebo 
samosprávou za účelom poskytovania 
verejných služieb,

• inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké 
školy,

• neziskové mimovládne organizácie,

• Európske zoskupenia územnej spolupráce,

• cirkvi a náboženské spoločnosti.
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Na aké účely je možné získať finančný príspevok?

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
návštevníkmi a obyvateľmi

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 
ochrane, propagácii a rozvoju.

Individuálny mikroprojekt Spoločný mikroprojekt

2 000 € - 50 000 € 2 000 € - 100 000 €

• Spoločná príprava • Spoločná príprava

• Spoločná realizácia • Spoločná realizácia

• Spoločný personál

• Spoločné financovanie

Aká je výška finančného príspevku?

Alokácia finančných prostriedkov PSK na výzvu

656 126,05 €

Aká je miera spolufinancovania projektu?

Sektor Štátne rozpočtové 
organizácie

Jednotky územnej 
samosprávy, NO

Súkromný sektor

EFRR 85% 85% 85%

Štátny rozpočet 15% 10% 5%

Vlastný vklad - 5% 10%

Príručka pre mikroprijímateľa – Príloha 1

Dokedy je možné predkladať žiadosti?

15.11.2017, 15:00 hod.

Kto bude žiadateľom nápomocný?

PhDr. Andrea Kmecová
e-mail: andrea.kmecova@vucpo.sk

tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová
e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk

tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.


