
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

na realizáciu mikroprojektov 

 

 

• prioritná os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 



Dňa 3.4.2017 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a 
Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko-Slovensko. 
 
Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 
 
Lehota na prekladanie žiadostí 
Výzva trvá od 3. apríla 2017 do 29. septembra 2017 do 15:00 hod.  
Dňa 18.5.2017 bol predĺžený termín na predkladanie žiadostí o FP.  
 
Typy mikroprojektov: 
Spoločný mikroprojekt  – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR 
maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR 
 
Individuálny mikroprojekt  - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR 
maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR 
 
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: 
 
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. 

 
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. 
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 % 

 
Alokácie finačných prostriedkov na výzvu: 
Prioritná os 1 – 2 500 000 EUR z toho: 

• Prešovský samosprávny kraj: 593 428,17 EUR 
• Zväzok Euroregión „Tatry”: 1 486 530,36 EUR 
• Žilinský samosprávny kraj: 420 041,47 EUR 

 
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. 
 
Spôsob predkladania žiadostí pre žiadateľov z územia Prešovského samosprávneho kraja 
Žiadosti v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, a to v 
poľskom a slovenskom. Predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom on-line 
aplikácie Generátor (www.e-interreg.eu/) a v papierovej verzii (2 exempláre v 
rýchloviazačoch), ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do 
sídla Prešovského samosprávneho kraja najneskôr 29. septembra 2017 do 15:00 hod. 
Miesto predkladania papierových verzií žiadostí: 
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 

Pozor: rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, 
ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore! 



 
Predkladanie elektronickej verzie – žiadosť vyplňte a podajte pomocou špeciálnej 
aplikácie, tzv. generátora žiadostí. 
 
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 založených v rýchloviazačoch. 
 
Výzva a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na:  https://www.po-kraj.sk 
Podrobné informácie sú uvedené v „Príručke pre prijímateľa” a „Príručke pre 
mikroprijímateľa” dostupné na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja. 
 

V prípade otázok kontaktujte: 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 

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. 

 
Dostupné informácie na stránkach partnerov strešného projektu: 
 
Zväzok Euroregión „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu  
Žilinský samosprávny kraj: http://www.regionzilina.sk 
 


