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Informačný seminár pre 
mikroprojekty

Ochrana a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia

2. výzva

Základné informácie o príprave 
mikroprojektov

Programová dokumentácia:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-
granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-

2020/mikroprojekty-ker/vyzvy/ii-vyzva-mikroprojekty-
2014-2020-karpaty.html

Program nefinancuje:

� Výstavbu a modernizáciu kultúrnych domov
� Účelovú infraštruktúru na vytvorenie

ubytovacích kapacít a gastronomického
zázemia

� Ihriská a športové haly
� Infraštruktúru, ktorej hlavným cieľom je

podnikanie
� Vodovodnú sieť a kanalizáciu
� Rekonštrukcie škôl a hasičských staníc
� Kúpu špecializovaných vozidiel a pod.

Investícia nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie 
mikroprojektu – môže tvoriť iba doplnenie aktivít s „mäkkým“ 

charakterom.

Logika prípravy mikroprojektu

1 • Idea mikroprojektu

2 • Výber vhodného partnera

3 • Naformulovanie cieľov

4 • Určenie cieľovej skupiny

5 • Určenie vecných úloh

6 • Určenie ukazovateľov mikroprojektu

7 • Naplánovanie vhodných zdrojov

8 • Vyhotovenie harmonogramu

9 • Vyhotovenie rozpočtu podľa úloh

1. Idea projektu – oprávnené aktivity

1. Výstavba alebo modernizácia cezhraničnej 
infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti 

kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených 
krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú 

súčasťou cezhraničných turistických trás

• Vytvorenie nových a modernizácia existujúcich trás
spájajúcich miesta kultúrneho a prírodného dedičstva,
ktorých aspoň časť prechádza hranicou. (cyklochodníky,
náučné chodníky, tematické kultúrne cesty, lyžiarske...).

• Rekreačná infraštruktúra (vyhliadkové miesta, parkoviská...).

• Výstavba alebo modernizácia úsekov
ciest, ktoré vedú k objektom
kultúrneho alebo prírodného
dedičstva.

2. Renovácia alebo konzervácia a modernizácia 
objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú 
na cezhraničných turistických chodníkoch, programy 

spolupráce medzi inštitúciami vrátane výmeny 
hnuteľného kultúrneho majetku (putovné výstavy, 

spoločné lístkové systémy...)

• Drevená architektúra, muzeálne objekty...

• Plány krízového manažmentu – opatrenia v oblasti
prevencie, monitorovania, reagovania a
odstraňovania dôsledkov krízových situácií.
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4. Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných 
štandardov a nariadení v oblasti ochrany a 

zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva

• Pri aktivitách tohto druhu bude
kladený dôraz na ich praktické
využitie.

3. Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej
spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného 

územia medzi subjetmi v oblasti zachovania a ochrany 
cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov

• Realizácia tematických konferencií, seminárov a workshopov.

• Spolupráca inštitúcií a podpora spoločných aktivít zameraných
na ochranu alebo propagáciu kultúrnych a prírodných zdrojov
a ochrany biodiverzity.

5. Spoločné cezhraničné vzdelávacie 
aktivity propagujúce kultúrne a 

prírodné dedičstvo

• V rámci vzdelávacích aktivít sa nepredpokladá
financovanie infraštruktúry a vybavenia, ktoré bude slúžiť
na zabezpečenie vzdelávacích činností, napr. oprava škôl,
požiarnych staníc, nákup špeciálnych vozidiel...

• Nákup vybavenia je možný iba v prípade, ak je to
nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom
môže predstavovať iba prvok doplňujúci mikroprojekt.

6. Aktivity v prospech cezhraničnej integrácie 
a budovania spoločnej identity

• Koordinované vzdelávacie programy/iniciatívy v oblasti
vyučovania zameraného na historické a kultúrne dedičstvo,
ekológiu, šport a jazykové kurzy.

7. Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a 
bezpečnosti

• Realizácia školení týkajúcich sa právnych a iných
podmienok v oblasti krízového manažmentu za
účelom zabezpečenia lepšej cezhraničnej
spolupráce vrátane jazykového vzdelávania v
nevyhnutnom rozsahu.

8. Spoločné školenia pre sprievodcov, 
reštaurátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do aktivít súvisiacich s 
ochranou prírodného a kultúrneho 

dedičstva pohraničia

• V rámci vzdelávacích aktivít sa nepredpokladá
financovanie infraštruktúry a vybavenia, ktoré bude slúžiť
na zabezpečenie vzdelávacích činností, napr. oprava škôl,
požiarnych staníc, nákup špeciálnych vozidiel...

• Nákup vybavenia je možný iba v prípade, ak je to
nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom
môže predstavovať iba prvok doplňujúci mikroprojekt.

9. Spoločná cezhraničná propagácia realizovaná za 
účelom propagovania prírodných a kultúrnych atrakcií 
spoločného pohraničia a zvýšenia ich návštevnosti

• Propagačné a marketingové kampane.
• Organizácia podujatí propagujúcich spoločnú oblasť ako

turistický cieľ, podpora rozvoja CR.
• Príprava a implementácia špecifických nástrojov podpory

turistiky (turistické karty, rodinné pasy....).
• Nákup a distribúcia propagačných materiálov.
• Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich

spoločnú oblasť a jej atrakcie.

Financovanie propagácie alebo
rozšírenie rozsahu už existujúcich
podujatí nie je oprávnené.

10. Využitie nástrojov diaľkovej 
komunikácie na zachovanie a 
podporu zdrojov kultúrneho a 

prírodného dedičstva

• Interaktívne informačné body, aplikácie pre mobilné
zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných
eko- a e-produktov a služieb, multimediálne
prezentácie, výmena know-how v oblasti
digitalizácie kultúrneho dedičstva.

11. Aktivity v prospech spoločnej ochrany životného 
prostredia

• Ochrana a obnovenie riadneho stavu druhov a prírodných
biotopov

• Zachovanie ekologických väzieb.
• Zamedzenie prílivu cudzích druhov.
• Spomalenie degenerácie hodnôt prírody a krajiny.
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2. Výber vhodného partnera

Oprávnené územie

3. Naformulovani cieľov

Hlavný cieľmikroprojektu:

• Čo chceme dosiahnuť?
• Prečo je mikroprojekt potrebný?

Špecifické ciele mikroprojektu (max. 3)

• Plánované výsledky, a popis zmien v situácii cieľových skupín v 
porovnaní s východiskovou situáciou.

• Vplyv mikroprojektu na súčasnú situáciu hneď po jeho 
ukončení.

• Nesmú to byť aktivity, ktoré sú prostriedkami k dosiahnutiu 
týchto cieľov.

4. Určenie cieľovej skupiny

• Obyvatelia oprávneného územia,
• Osoby navštevujúce oprávnené územie, 
vrátane turistov a iných osôb, ktoré  
čerpajú z kultúrno-rekreačných ponúk 
oblasti zahrnutej v Programe,

• Marginalizované skupiny.

• Kto bude priamym užívateľom výstupov mikroprojektu?
• Na koho bude mať mikroprojekt vplyv v širšom meradle?

5. Určenie vecných úloh

• Každý projekt môže mať maximálne 5 vecných úloh.
• Okrem vecných úloh je automaticky zadefinovaná úloha

spojená s riadením projektu a publicitou.
• Úlohu tvorí skupina plánovaných aktivít.
• Investícia musí byť samostatnou úlohou/úlohami.
• Investičná úloha musí logicky súvisieť s ostatnými vecnými

úlohami.
• Každá vecná úloha musí byť v súlade s cieľom projektu.
• Každá vecná úloha musí viesť k získaniu výstupu.
• Každá úloha má stanovenú sumu prostriedkov v členení na

kategórie a položky výdavkov.
• Za každú úlohu je zodpovedný jeden z partnerov projektu.

6. Programové ukazovatele
Pre každú vecnú úlohu mikroprojektu
musí byť určený minimálne jeden
ukazovateľ výstupu Programu, ktorý
najlepšie vystihuje výstupy vznikajúce
vo výsledku jeho realizácie!

1.1 Počet nových cezhraničných produktov CR.
1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených

cezhraničných turistických chodníkov.
1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov

infraštruktúry CR.
1.5 Počet „mäkkých“ aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné

dedičstvo pohraničného regiónu.
1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po

reštaurátorských a konzervačných prácach.
1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov

súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom.
1.12 Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-

produktov a e-služieb.

7. Naplánovanie vhodných 
zdrojov

• Refundácia
• Záverečná správa
• Možnosť zálohy po 3 mesiacoch 
realizácie mikroprojektu

Spoločné

• Refundácia
• Štvrťročná správa o realizácii 
mikroprojektu

Individuálne
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8. Vyhotovenie harmonogramu

• Realizácia projektu maximálne 12 mesiacov.
• Realizácia projektu sa môže začať deň po dni po predložení

žiadosti o FP na vlastné riziko žiadateľa, pričom musia byť
dodržané všetky zásady, ktoré platia po podpísaní zmluvy.

• Vecné ukončenie realizácie mikroprojektu – deň ukončenia
poslednej úlohy.

• Finančné ukončenie projektu = vecné ukončenie
mikroprojektu.

9. Vyhotovenie rozpočtu podľa úloh

Oprávnené výdavky:

• Výdavky naplánované v rozpočte mikroprojektu,
• Skutočne vynaložené,
• Riadne zdokumentované,
• Nevyhnutné na realizáciu mikroprojektu,
• Zúčtované v osobitnom účtovníctve.

Zákaz dvojitého financovania!

Kategórie výdavkov 
a paušálne sadzby

1. Personálne výdavky.

2. Kancelárske a 
administratívne výdavky.

3. Výdavky na služobné cesty 
a ubytovanie.

4. Výdavky na externých expertov 
a externé služby.

5. Výdavky na vybavenie.
6. Výdavky na infraštruktúru 

a stavebné práce. 

15%

20%

Uplatnenie paušálnych sadzieb 
je povinné v každom mikroprojekte!

Personálne výdavky

• Pracovno-právny vzťah uzatvorený na základe Zákonníka
práce, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

• Zamestnanec preukázateľne zamestnaný priamo na
realizácii mikroprojektu.

� Nový zamestnanec prijatý pre potreby
mikroprojektu.

� Skôr zamestnaný zamestnanec zapojený
alebo preradený na realizáciu nových úloh
spojených s mikroprojektom.

� Pracovná zmluva.
� Dohoda o delegovaní právomocí.
� Zmluva o diele.
� Dekrét o vymenovaní.

Kancelárske 
a administratívne výdavky

• Nájomné na kanceláriu.
• IT systémy, ktoré slúžia na administratívnu a 
kancelársku obsluhu projektu.

• Kancelárske potreby.
• Režijné náklady.
• Komunikácia (telefón, fax, internet, poštové 
služby, vizitky).

• Bankové poplatky.
• Poistné a dane spojené s nehnuteľnosťou a s 
vybavením kancelárie.

• Reprezentačné náklady (káva, čaj...) na 
projektové stretnutia – netýka sa 
kateringových služieb...

Výdavky na služobné cesty a ubytovanie

• Cestovné náklady.
• Diéty.
• Výdavky na ubytovanie.

Neoprávnené výdavky:

• Letenky a lístky na vlak v 1. triete a biznis triede.
• Stravné v plnej výške, ak bola poskytnutá organizátorom alebo 

hotelom strava.
• Výdavky na nocľah, ak organizátor zabezpečil ubytovanie.
• Prehliadky, poistenie a náklady na údržbu služobných vozidiel.
• Účet za taxi bez relevantného odôvodnenia.
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Výdavky na externých expertov 
a externé služby

• Občianskoprávne vzťahy.
• Práca nevyhnutná pre implemenetáciu mikroprojektu.
• Výdavky nesmú presahovať trhovú cenu v regióne.
• Výber experta/dodávateľa sa musí realizovať v súlade s 
ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania.

• Právne poradenstvo.
• Štúdie, výskumy.
• Preklad a tlmočenie.
• IT systémy, vyhotovenie, úprava aktualizácia webových stránok.
• Propagačné a komunikačné aktivity....

Výdavky na vybavenie

• Kancelárske zariadenie.
• PC a programové vybavenie.
• Nábytok a montáž nábytku.
• Zariadenie laboratória.
• Elektronické prístroje a zariadenia.
• Nástroje a prístroje.
• Iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

Výdavky na infraštruktúru 
a stavebné práce

• Príprava pozemku vrátane geodetických prác.
• Zemné, búracie, stavebné, montážne, konštrukčné,
dokončovacie a inštalačné práce.

• Stavebný dozor a dozor pamiatkového úradu.
• Výstavba, rozšírenie, úprava alebo rekonštrukcia priestorov a
technickej infraštruktúry nevyhnutnej na realizáciu
mikroprojektu (napr. priestory pre servery).

• Výber dodávateľa musí byť v súlade so 
zákonom o VO a kapitolou 6 príručky pre 
mikroprijímateľa.

• Realizované práce musia byť v súlade s 
národným stavebným právom.

• Povinné označovanie realizácie investície 
pamätnou tabuľou.

Neoprávnené výdavky

• Pokuty, peňažné sankcie a výdavky spojené so súdmi.

• Výdavky spojené s darmi okrem reklamných predmetov 

a cien.

• Výdavky spojené s kurzovým rozdielom.

• Náklady spojené s pôžičkou alebo úverom.

• Výdavky s vypĺňaním formulára žiadosti o FP.

• Hotovostné platby nad 1 500 €.

• Prípravné náklady.

• Nepeňažný vklad.

www.po-kraj.sk

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.


