
Informácie o výzve 
30. júna 2016, vyhlásili v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-
Slovensko Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a 
Žilinským samosprávnym krajom výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku pre mikroprojekty. 
 
Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov 
v rámci strešných projektov: 
 

• Spája nás príroda a kultúra v rámci 1. prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 

• Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci 3. prioritnej 
osi programu Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. 
 

Lehota na prekladanie žiadostí 
Výzva trvá do 14. septembra 2016 do 15:30 hod. 
 
Termín na vyhodnotenie výzvy 
december 2016 / január 2017 
 
Miesto predkladania žiadostí 
 
Pre žiadateľov zo Slovenska: 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
tel. +421 517081 525, 7081 526 
 
Žilinský samosprávny kraj 
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja 
Komenského 48 
011 09 Žilina 
tel. +421 41 5032 147, 155, 303, 307, 340 

 
Pre žiadateľov z Poľska: 

 
Zväzok Euroregión "Tatry"  
Kancelária Rady v Nowom Targu 
ul. Jana III Sobieskiego 2 
34-400 Nowy Targ 
tel./fax +48 18 266 69 53 

 



Spôsob predkladania žiadostí 
Žiadosti v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom 
a slovenskom (individuálny mikroprojekt vo vlastnom jazyku spolu so zhrnutím v jazyku 
partnera) a predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie 
(www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou 
zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Karpatského euroregiónu/Prešovského 
samosprávneho kraja najneskôr 14. septembra 2016 do 15:30 hod. 
 
Záväzné sú dátum a hodina doručenia dokumentov v elektronickej aj papierovej verzii. 
 
Predkladanie elektronickej verzie – žiadosť vyplňte a podajte pomocou špeciálnej 
aplikácie, tzv. generátora žiadostí a vyúčovaní. 
 
Predkladanie papierovej verzie – vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu 
žiadosti odoslanú pomocou generátora a prílohy k žiadosti, spolu s prílohami, treba doručiť v 
2 samostatných exemplároch. 
 
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, 

• inštitúcie odborného vzdelávania, 
• vedecké inštitúcie, 

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

 
Prešovský samosprávny kraj:  

• okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres 
Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj), 

 
Žilinský samosprávny kraj:  

• okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš, 
 
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL): 

• nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, 
nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz, 

• osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres, 
• krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim. 



Na aké účely možno získať finančný príspevok? 
 
1) V rámci výzvy pre mikroprojekty realizujúce aktivity spadajúce do 1. prioritnej osi 

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia možno získať 
finančný príspevok na: 

• výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej rekreačnej infraštruktúry v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, pamiatok, národných parkov a rezervácií predstavujúcich 
časť cezhraničných turistických trás (napr. vytvorenie nových alebo modernizácia 
existujúcich turistických chodníkov: cyklotrasy,  turistické chodníky, náučné 
chodníky a zelené cesty greenways, tematické kultúrne chodníky a s nimi spojená 
infraštruktúra, vyhliadkové miesta, body „Park & Ride”, parkovacie miesta blízko 
chodníkov a trás a cezhraničná integrácia chodníkov a pod.), 

• spoločné cezhraničné projekty v oblasti obnovy a konzervátorských prác, 
modernizácie objektov kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa na cezhraničných 
turistických trasách, vrátane energetickej efektívnosti, 

• programy spolupráce medzi inštitúciami, vzájomná výmena historického mobiliáru 
a múzejných exponátov (napr. dočasné výstavy, putovné výstavy, spoločné 
lístkové systémy), 

• vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce v prospech dedičstva 
cezhraničného územia medzi takými subjektmi ako napr.: akademická obec, 
kultúrne inštitúcie, samosprávy, mimovládne organizácie, národné parky a 
rezervácie (napr. akademická spolupráca medzi vysokými školami a vedeckými 
centrami a spoločenskými inštitúciami v oblasti zachovania a ochrany 
cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v 
cezhraničnom území, organizácia tematických konferencií, seminárov a 
workshopov, spolupráca inštitúcií a propagácia spoločných aktivít na ochranu 
prírodných zdrojov, napríklad ochrana biodiverzity), 

• príprava a implementácia cezhraničných štandardov a smerníc v oblasti ochrany a 
zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, 

• aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity 
napríklad prostredníctvom koordinovaných edukačných programov/iniciatív s 
aktivitami venovanými historicko-kultúrnemu dedičstvu a ekológii, jazykové 
kurzy, 

• spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území 
pohraničia (napr. organizovanie a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, 
konferenciách, workshopoch a seminároch), 

• aktivity pre spoločnú ochranu prírodného prostredia, vrátane ochrany a 
prinavrátenia stavu druhov a prírodných biotopov, zabezpečenie ekologického 
komunikačného spojenia, zastavenie šírenia cudzích druhov, spomalenie 
degradácie prírodných a krajinných hodnôt, 

• vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizika a bezpečnostného manažmentu, 

• spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné 
dedičstvo, 



• spoločné školenia pre sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia, 

• využitie informačných nástrojov na zachovanie a propagáciu kultúrneho a 
prírodného dedičstva, tvorenie cezhraničných ekologických produktov a e-
produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane vedené 
prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, digitalizácia a digitálna 
výmena zdrojov, multimediálna prezentácia cezhraničného dedičstva, výmena 
odborných vedomostí o digitalizácii kultúrneho dedičstva, tvorenie vlastných 
archívov kultúrneho dedičstva. 

 
2) V rámci výzvy pre mikroprojekty realizujúce aktivity spadajúce do 3. prioritnej osi Rozvoj 

cezhraničného a celoživotného vzdelávania možno získať finančný príspevok na: 

• spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre žiakov a učiteľov v strediskách 
špecializovanej a odbornej edukácie, 

• spoločná príprava a propagácia špecializovanej a odbornej ponuky, 

• realizácia cezhraničných území podporujúcich sociálnu inklúziu a participáciu, 
• cezhraničná výmena dobrej praxe, 

• aktivity, ktorých cieľom je zadefinovanie potrieb v kontexte špecializovaného a 
odborného vzdelávania. 

 

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter. 
Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na aktivity, ktorých cieľom je vytvorenie alebo 
zlepšenie ubytovacích a stravovacích prevádzok a infraštruktúru, ktorej hlavným cieľom je 
vykonávať hospodársku alebo sociálno-edukačnú činnosť, napr. hotely, penzióny, ubytovne, 
reštaurácie, gastroprevádzky, ihriská, športové haly ako časti osvetových centier a domov 
kultúry. 
Z programu tiež nie je možné financovať aktivity spočívajúce iba, napr. na stavenisku, napr. 
na výstavbe, modernizácií škôl, školiacich miestností, nákup vybavenia. 

 
Kritéria hodnotenia projektov 
Predložené žiadosti v rámci výzvy budú hodnotené nasledovne: 

• formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti, 
• technické hodnotenie, 

• vecné hodnotenie. 
 
Počas hodnotenia sa bude zohľadňovať pripravenosť daného projektu na realizáciu 
/pripravenosť investície z formálneho a právneho hľadiska) a cezhraničný dopad investícia 
aktivít. 
 
Výška finančného príspevku 
Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu. 
 



Maximálna hodnota finančného príspevku 
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 

• individuálny mikroprojekt - 50 000 EUR, 
• spoločný mikroprojekt - 100 000 EUR. 

 
Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 2 000 EUR. 
 
Celková výška prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov 
1. prioritná os: 
Predpokladaná výška dostupných prostriedkov v rámci výzvy je – 2 400 000 EUR: 

• Zväzok Euroregión „Tatry“ – 1 450 609,27 EUR, 
• Prešovský samosprávny kraj – 548 271,18 EUR, 
• Žilinský samosprávny kraj – 401 119,55 EUR. 

 
3. prioritná os: 
Predpokladaná výška dostupných prostriedkov v rámci výzvy je 562 515,04 EUR: 

• Zväzok Euroregión „Tatry“ – 339 995,65 EUR, 
• Prešovský samosprávny kraj – 128 504,49 EUR, 
• Žilinský samosprávny kraj – 94 014,90 EUR. 

 
Potrebné dokumenty 
Dokumenty záväzné pre výzvu, programový dokument, príručka pre mikroprijímateľov, 
príručka pre prijímateľov a platné smernice sú uvedené nižšie. 
 
Programový dokument 
Príručka pre mikroprijímateľov s prílohami 
Vzor žiadosti – generátor žiadostí 
Návod na vyplnenie žiadosti 
Príručka pre prijímateľov s prílohami 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 
  
Iné dôležité informácie 
Vo fáze formálneho vstupného hodnotenia nie sú možné opravy/doplnenia/vysvetlenia k 
predloženým dokumentom. 
 


