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Informačný seminár pre 
mikroprojekty

Rozvoj cezhraničného a 
celoživotného vzdelávania

3. výzva

Základné informácie o príprave 
mikroprojektv

Programová dokumentácia:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-
2020/mikroprojekty-ker/vyzvy
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Logika prípravy mikroprojektu

1 • Idea mikroprojektu

2 • Výber vhodného partnera

3 • Naformulovanie cieľov

4 • Určenie cieľovej skupiny

5 • Určenie vecných úloh

6 • Určenie ukazovateľov mikroprojektu

7 • Naplánovanie vhodných zdrojov

8 • Vyhotovenie harmonogramu

9 • Vyhotovenie rozpočtu podľa úloh

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.

• Realizované aktivity nemôžu byť totožné s 
aktivitami v rámci siete EURES.
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1. Idea projektu – oprávnené aktivity

1. Spoločné cezhraničné programy a iniciatívy 
pre študentov a učiteľov 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. Spoločná tvorba a propagácia ponuky 
profesijného a odborného vzdelávania

• Ponuka musí odzrkadľovať reálne potreby 
zamestnávateľov v pohraničí.

3. Implementácia cezhraničných aktivít 
zameraných na podporu sociálnej 

integrácie a participácie obyvateľov

• Kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
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4. Cezhraničná 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.
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2. Výber vhodného partnera
Oprávnené územie

Oprávnené územie
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3. Naformulovani cieľov
Hlavný cieľ mikroprojektu:

• Čo chceme dosiahnuť?
• Prečo je mikroprojekt potrebný?

Špecifické ciele mikroprojektu (max. 3)

• Plánované výsledky, a popis zmien v situácii 
cieľových skupín v porovnaní s 
východiskovou situáciou.

• Vplyv mikroprojektu na súčasnú situáciu 
hneď po jeho ukončení.

• Nesmú to byť aktivity, ktoré sú 
prostriedkami k dosiahnutiu týchto cieľov.

4. Určenie cieľovej skupiny

• Kto bude priamym užívateľom výstupov mikroprojektu?
• Na koho bude mať mikroprojekt vplyv v širšom meradle?

• Obyvatelia oprávneného územia,
• Osoby navštevujúce oprávnené územie, 

vrátane turistov a iných osôb, ktoré  
čerpajú z kultúrno-rekreačných ponúk 
oblasti zahrnutej v Programe,

• Marginalizované skupiny.
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5. Určenie vecných úloh
• Každý projekt môže mať maximálne 5 vecných úloh.
• Okrem vecných úloh je automaticky zadefinovaná úloha

spojená s riadením projektu a publicitou.
• Úlohu tvorí skupina plánovaných aktivít.
• Každá vecná úloha musí byť v súlade s cieľom projektu.
• Každý mikroprojekt musí viesť k získaniu výstupu.
• Každá úloha má stanovenú sumu prostriedkov v členení

na kategórie a položky výdavkov.
• Za každú úlohu je zodpovedný jeden z partnerov projektu.

6. Programové ukazovatele

KER - Pre každý mikroprojekt
musí byť určený minimálne jeden ukazovateľ
výstupu Programu, ktorý najlepšie vystihuje 

výstupy vznikajúce vo výsledku jeho realizácie!

TAT - Pre každú vecnú úlohu mikroprojektu
musí byť určený minimálne jeden ukazovateľ výstupu 

Programu, ktorý najlepšie vystihuje výstupy vznikajúce vo 
výsledku jeho realizácie!

CO44 Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na
podporu zamestnanosti a spoločných školení.

4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení.
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7. Naplánovanie vhodných zdrojov

• Refundácia
• Štvrťročná správa o realizácii mikroprojektu

8. Vyhotovenie harmonogramu
• Realizácia projektu maximálne 12 mesiacov.
• Realizácia projektu sa môže začať deň po dni po

predložení žiadosti o FP na vlastné riziko žiadateľa,
pričom musia byť dodržané všetky zásady, ktoré platia
po podpísaní zmluvy.

• Vecné ukončenie realizácie mikroprojektu – deň
ukončenia poslednej úlohy.

• Finančné ukončenie mikroprojektu – najneskôr v deň
vecného ukončenia mikroprojektu.

KER – vecné ukončenie = finančné ukončenie 
mikroprojektu!

Ukončenie mikroprojektu:
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9. Vyhotovenie rozpočtu podľa úloh

Oprávnené výdavky:

• Výdavky naplánované v rozpočte mikroprojektu,
• skutočne vynaložené,
• riadne zdokumentované,
• nevyhnutné na realizáciu mikroprojektu,
• zúčtované v osobitnom účtovníctve.

Zákaz dvojitého financovania!

Kategórie výdavkov 
a paušálne sadzby

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. 

15%

20%

Uplatnenie paušálnych sadzieb 
je povinné v každom mikroprojekte!
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Personálne výdavky

• Pracovno-právny vzťah uzatvorený na základe Zákonníka
práce, Občianskeho zákonníka a Obchodného 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, ktoré slúžia na administratívnu a 

kancelársku obsluhu projektu.
• 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.
• Výber experta/dodávateľa sa musí realizovať v súlade s 

ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania.

• Právne poradenstvo.
• Štúdie, výskumy.
• Preklad a tlmočenie.
• IT systémy, vyhotovenie, úprava aktualizácia webových stránok.
• Propagačné a komunikačné aktivity....
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Výdavky na vybavenie

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

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).

• Výber dodávateľa musí byť v súlade so 
zákonom o VO a kapitolou 8.1.13 príručky pre 
mikroprijímateľa.

• Realizované práce musia byť v súlade s 
národným stavebným právom.

• Povinné označovanie realizácie investície 
pamätnou tabuľou.
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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.


