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Mikroprojekty PSK-Karpatský euroregión (PL)

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

Základné informácie

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
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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,

• vedecké inštitúcie,

• neziskové mimovládne organizácie,

• Európske zoskupenia územnej spolupráce,

• cirkvi a náboženské spoločnosti.

Na aké účely je možné získať finančný príspevok?

Prioritná os 3: 
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Cieľ:
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného 

a odborného vzdelávania

• Rozvíjanie kompetencií vyhľadávaných na trhu práce v
regióne a odborná aktivizácia nezamestnaných

• Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi vysokými
školami, odbornými učilišťami a inými vzdelávacími
inštitúciami, zvyšovanie odborných kvalifikácií
zamestnancov verejných inštitúcií a samosprávy



31. 1. 2019

3

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?

Celková výška finančných prostriedkov

Prioritná os 3

84 749,42 €

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%

• Zásady poskytovania spolufinancovania pre projekty z
prostriedkov zo ŠR SR – príloha 12 Príručka pre
prijímateľa

• Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020
prijatá vládou SR.

Dokedy je možné predkladať žiadosti?

14.3.2019, 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.


