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21.7.2016
Informa čný seminár

INTERREG V-A Poľsko-Slovensko

Mikroprojekty PSK - Žilinský 
samosprávny kraj - Zväzok 
Euroregión „Tatry“ (PL)

Investícia nemôže byť jediným alebo 
hlavným cieľom realizácie 

mikroprojektu – môže tvoriť iba doplnenie 
aktivít s „mäkkým“ charakterom.

Financovanie propagácie alebo 
rozšírenie rozsahu už existujúcich 

podujatí nie je oprávnené.

V prípade investičných aktivít sa spolu so 
žiadosťou o poskytnutie FP predkladá aj 

aktuálna technická dokumentácia a aktuálny 
rozpočet.

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
• Vodovodná sieť a kanalizácia
• Rekonštrukcie škôl a hasičských staníc
• Kúpa špecializovaných vozidiel a pod.

Oprávnené typy aktivít – os 1
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1. Výstavba alebo modernizácia cezhrani čnej 
infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti 

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

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 dedi čstva, ktoré sa 

nachádzajú na cezhrani čných turistických 
chodníkoch, spolupráca medzi inštitúciami 

vrátane výmeny hnute ľného kultúrneho 
majetku (putovné výstavy, spolo čné lístkové 

systémy...)

• Drevená architektúra, muzeálne objekty...
• Plány krízového manažmentu – opatrenia v oblasti

prevencie, monitorovania, reagovania a odstraňovania
dôsledkov krízových situácií.

3. Vytvorenie a rozvoj cezhrani čnej 
medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa 
dedi čstva cezhrani čného územia medzi 
subjetmi v oblasti zachovania a ochrany 

cezhrani čných 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.
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4. Rozvoj a implementácia spolo čných 
cezhrani čných štandardov a nariadení v oblasti 
ochrany a zachovania kultúrneho a prírodného 

dedi čstva

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

5. Spolo čné cezhrani čné vzdelávacie aktivity 
propagujúce kultúrne a prírodné dedi čstvo

• 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 cezhrani čnej integrácie a 
budovania spolo čnej 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.
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8. Spolo čné školenia pre sprievodcov, 
reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených 
do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a 

kultúrneho dedi čstva pohrani čia

• 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. Spolo čná cezhrani čná propagácia realizovaná 
za účelom propagovania prírodných a 

kultúrnych atrakcií spolo čného pohrani čia 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.

10.Využitie nástrojov dia ľkovej komunikácie na 
zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a 

prírodného dedi čstva

• 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 spolo čnej ochrany 
životného prostredia

• Zachovanie ekologických väzieb.
• Zamedzenie prílivu cudzích druhov.
• Spomalenie degenerácie hodnôt prírody a krajiny.
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Pre každú vecnú úlohu mikroprojektu
musí by ť určený minimálne jeden 

ukazovate ľ výstupu Programu, ktorý 
najlepšie vystihuje výstupy vznikajúce vo 

výsledku jeho realizácie!
• Počet nových cezhraničných produktov CR.
• Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených

cezhraničných turistických chodníkov.
• Počet „mäkkých“ aktivít podporujúcich kultúrne a

prírodné dedičstvo pohraničného regiónu.
• Počet organizácií zapojených do cezhraničných

projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným
dedičstvom.

• Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-
produktov a e-služieb.

Program nefinancuje:

• Aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii 
didaktického zázemia – výstavba/modernizácia škôl, 
školiacich sál, nákup vybavenia.

• Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom, napr. 
špeciálne vybavenie.

Oprávnené typy aktivít – os 3

1. Spolo čné cezhrani čné programy a iniciatívy pre 
študentov a u čiteľov v sektore špecializovanej 

a odbornej prípravy

• Cezhraničné programy/iniciatívy profesijného vzdelávania
realizované školami.

• Stáž, odborná prax.
• Pilotné a štipendijné programy.
• Študijné návštevy žiakov a študentov.

2. Spolo čná tvorba a propagácia ponuky 
profesijného a odborného vzdelávania

• Ponuka musí odzrkadľovať reálne potreby zamestnávateľov
v pohraničí.
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3. Implementácia cezhrani čných aktivít 
zameraných na podporu sociálnej integrácie a 

participácie obyvate ľov

• Kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.

4. Cezhrani čná výmena dobrej praxe

• Výmena dobrej praxe v oblasti špecializovanej a odbornej
prípravy a modelových riešení vo vzdelávaní a
zariadeniach celoživotného vzdelávania.

• Výmena dobrej praxe v oblasti riadenia vzdelávania a
financovania systémov školstva.

5. Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb 
profesijného a odborného vzdelávania

• Identifikácia spoločných problémov a nedostatkov v rámci
ponuky vzdelávania.

• Realizácia spoločných vzdelávacích procesov a aktivít v
oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu
práce.

• Prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným
požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi
inštitúciami v rámci stáží a odborných praxí.

Pre každú vecnú úlohu mikroprojektu 
musí by ť určený minimálne jeden 

ukazovate ľ výstupu Programu, ktorý 
najlepšie vystihuje výstupy vznikajúce vo 

výsledku jeho realizácie!

• Počet účastníkov spoločných miestnych iniciatív
zameraných na zamestnanosť a spoločných školení
(jedna osoba sa započítava toľkokrát, na koľkých
školeniach sa zúčastnila).
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Oprávnenosť výdavkov

1. Územná oprávnenosť

2. Časová oprávnenosť

• Nie viac ako 12 mesiacov (výnimočne 18 mesiacov). 

• Začiatok realizácie mikroprojektu najskôr deň po dni 
predloženia žiadosti o FP.

• Vecné ukončenie – dátum ukončenia poslednej úlohy 
mikroprojektu.

• Finančné ukončenie – úhrada dodávateľom najneskôr do 
30 dní od dátumu vecného ukončenia mikroprojektu.

3. Oprávnené výdavky

Zjednodušené metódy – uplatnenie paušálnych sadzieb:

• Personálne výdavky vo výške 20% z priamych 
nákladov (okrem personálnych výdavkov).

• Kancelárske a administratívne výdavky vo výške 15% 
z priamych oprávnených personálnych výdavkov. 

Uplatnenie paušálnych sadzieb 
je povinné v každom mikroprojekte!
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Kategórie výdavkov

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. 

20% 15%

Personálne výdavky

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

Kancelárske 
a administratívne výdavky

• Nájomné na kanceláriu.
• IT systémy.
• 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.
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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.

Výdavky na externých 
expertov a externé služby

• Občianskoprávne vzťahy.
• Práca nevyhnutná pre implemenetáciu mikroprojektu.
• Výdavky nesmú presahovať trhovú cenu v regióne.

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

stránok.
• Propagačné a komunikačné aktivity....

Výdavky na vybavenie

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

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.


