
  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Výzva 

na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
na realizáciu mikroprojektov 

 
 
 
 

� prioritná osi 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia 

 



                                            

Prešovský samosprávny kraj 
v spolupráci 

so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom 
dňa 1.2.2019 vyhlasuje 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku pre mikroprojekty 
v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
 
Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 - Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 
 
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. 
 
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 %  
 
Alokácia pre výzvu na jednotlivé územia* 

• Zväzok Euroregión „Tatry”– 1 678 408,06  EUR 

• Prešovský samosprávny kraj – 391 183,54 EUR. 
• Žilinský samosprávny kraj – 262 889,62 EUR 

* Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci 
tejto výzvy sa môže navýšiť, ak vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov 1.a 2.  výzvy. 
 
Trvanie výzvy: 
Od 1.2.2019 do 30.4.2019 do 15:00 hod. 
 
Forma predkladania žiadostí: 

• prostredníctvom IT systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní”, 
• doručená papierová verzia žiadosti. 
 
Miesto predkladania papierových verzií žiadostí: 
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 
Spôsob predkladania žiadostí 
Žiadosti v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom 
a slovenskom. 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 30 apríla 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. 

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 7, str. 43) vo svojom 
národnom jazyku okrem príloh: 

• Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku, 



                                            

• Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie (text v okne preložiť aj do poľského 
jazyka). 

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. 

Podrobné informácie  sú v „Príručke pre prijímateľa” a „Príručke pre mikroprijímateľa” 
dostupné na stránke www.po-kraj.sk alebo v sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

Informácie aj u partnerov: Zväzok Euroregión „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu 
Žilinský samosprávny kraj: http://www.regionzilina.sk. 

 
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. 
 

 


