
 
 
 

Výzva 
na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

na realizáciu mikroprojektov 
 

 
� prioritná osi 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
 



 
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku  
dňa  14. januára 2019 vyhlásil 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko. 
 
Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov v 
rámci strešného projektu pre prioritnú os 3 . Rozvoj cezhraničného vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania s názvom „ Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v 
Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ . 

 
Termín na predloženie žiadostí 
od 14.01.2019 do 14.03.2019 do 15:00 hod. (Elektronicky prostredníctvom systému Generátor 
žiadostí a vyúčovaní /www.e-interreg.eu/ a následne aj v tlačenej verzii. Rozhodujúce je 
predloženie tlačenej verzie žiadosti o FP).  
 
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 cezhraničných a iných programov EÚ 
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).  Vytlačenú a parafovanú tlačenú verziu je potrebné doručiť doporučenou 
zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Prešovského samosprávneho kraja/Karpatského 
euroregiónu najneskôr 14. marca 2019 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania 
papierovej verzie žiadosti na podateľni Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 



1. Predkladanie elektronickej verzie – žiadosť vyplňte a odošlite pomocou generátora 
žiadostí a vyúčtovaní https://www.e-interreg.eu/sk/ . 

2. Predkladanie papierovej verzie – vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú 
verziu žiadosti z generátora spolu s prílohami je potrebné doručiť v 2 samostatných 
exemplároch (v rýchloviazačoch) s očíslovanými prílohami 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, komory 

• neziskové mimovládne organizácie,  
• Európske zoskupenia územnej spolupráce,  
• cirkvi a náboženské spoločnosti,  

• inštitúcie odborného vzdelávania.  
Zoznam oprávnených žiadateľov tvorí prílohu č. 1 Príručky pre mikroprijímateľa 
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-
sk2014-2020/zakladne-dokumenty/zakladne-dokumenty.html 
 
Oprávnené územie: 
Prešovský samosprávny kraj: 

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

Karpatský euroregión (PL): 

• krosniansky subregión: okres Jasło, okres Krosno, mestský okres Krosno, okres 
Sanok, okres Lesko, okres Brzozów, okres Bieszczady, 

• przemyslský subregión: okres Przemyśl, mestský okres Przemyśl, okres Lubaczów, 
okres Przeworsk, okres Jarosław, 

• okres Rzeszów a mestský okres Rzeszów (rzeszowský subregión). 

 
Na aké účely možno získať finančný príspevok? 

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

• Spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania, 
• Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a 

participácie obyvateľov, 
• Cezhraničná výmena dobrej praxe,  
• Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania. 

 
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. 
 

AKTIVITY - VŠEOBECNÉ ZÁSADY  

Výsledky mikroprojektov by mali predchádzať vyľudňovaniu pohraničia, predovšetkým 
odchodu mladých ľudí, ako aj ľudí v produktívnom veku.   

Vytvorená vzdelávacia ponuka musí byť odpoveďou na reálne potreby zamestnávateľov 
v oblasti poľsko-slovenského pohraničia alebo musí prispievať ku generovaniu 
pracovných miest v oblasti súvisiacej s efektívnym využitím zdrojov pohraničia. 

Spoločné aktivity realizované v rámci podporených mikroprojektov musia mať reálne šance 
na pokračovanie v podobe nových iniciatív po ukončení daného mikroprojektu. 

Nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického 
zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné 
aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom, napr. špeciálne vybavenie pracovní (nemôžu byť 
hlavnou aktivitou v mikroprojekte , nielen z vecného, ale aj z finančného hľadiska). 
Podmienkou získania finančného príspevku na nákup hmotného majetku bude preukázanie 
reálnej potreby v danej oblasti na území pohraničia, ako aj potreby rozvoja cezhraničnej 
spolupráce v tom rozsahu spolupráce, v ktorom bude zariadenie kúpené v rámci projektu 
využívané. 

 
Kritéria hodnotenia mikroprojektov 
Vyhodnotenie žiadostí o FP je plánované na II. a III. kvartál roku 2019. Hodnotenie prebehne 
nasledovne: 

1. formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti, 
2. kvalitatívne hodnotenie. 

 
Počas hodnotenia sa bude zohľadňovať pripravenosť daného projektu na realizáciu 
(pripravenosť investície z formálneho a právneho hľadiska) a cezhraničný dopad aktivít. 
 
Miera financovania 
Financovanie štátnych rozpočtových organizácií: 

• z EFRR maximálne 85 %  
• zo štátneho rozpočtu SR minimálne 15 % 

Financovanie jednotiek územnej samosprávy, obcí, vyšších územných celkov, neziskových 
organizácií: 



• z EFRR maximálne 85 % 
• zo štátneho rozpočtu SR maximálne 10 % 

•  vlastný vklad mikroprijímateľov minimálne 5 % 
Financovanie subjektov zo súkromného sektora:  

• z EFRR maximálne 85 % 

• zo štátneho rozpočtu SR maximálne 5 % 
• vlastný vklad mikroprijímateľov minimálne 10 % 

 
Maximálna hodnota finančného príspevku a typ mikroprojektu 
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 

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

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

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 2 000 EUR.  
 
Alokácia pre výzvu na jednotlivé územia 

• Karpatský euroregión – 188 103,60 EUR 

• Prešovský samosprávny kraj – 84 749,42 EUR. 
Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci tejto 
výzvy sa môže navýšiť, ak vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov 1. výzvy pre os 3. 
  
Iné dôležité informácie 

• vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 30. septembra 2020, 
• vo fáze formálneho vstupného hodnotenia nie sú možné opravy/doplnenia/vysvetlenia k 

predloženým dokumentom, 
• osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov budú poskytované na základe 

vopred dohodnutého termínu. 
 
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. 



 
Výzva a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na:  https://www.po-kraj.sk, 
http://www.karpacki.pl/ 
 
Podrobné informácie sú uvedené v „Príručke pre prijímateľa” a „Príručke pre 
mikroprijímateľa” dostupné na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja v rámci 
zverejnenej výzvy. 
 

V prípade otázok kontaktujte: 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
tel: +421 51 7081 528 

www.po-kraj.sk 
 

PhDr. Andrea Kmecová 
poverená vedením oddelenia 

e-mail: andrea.kmecova@vucpo.sk 
tel: 051/7081 526 

miestnosť: 414 IV. posch. 
 

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

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

 


