
 

 

 

Výzva 
na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

na realizáciu mikroprojektov 
 

 
 prioritná osi 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 



Dňa 1. marca 2021 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión 
„Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje  

5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  
pre individuálne mikroprojekty  

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
(ďalej len „Program“). 

 
Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 

 

Lehota na prekladanie žiadostí 
od 1. marca do 8. marca 2021 do 12:00 hod. 
 
Typy mikroprojektov: 
Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR 
maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR. 
 
Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu. 
 
Alokácia finančného príspevku pre výzvu 

• Prešovský samosprávny kraj: 65 018,49 €* 
* Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci tejto výzvy sa môže navýšiť, ak 

vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov. 
 
Oprávnené územie 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. 

*Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v prílohe č. 1 k Príručke pre mikroprijímateľa 

 
Na aké účely možno získať finančný príspevok?* 
Aktivity sa zameriavajú na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného a 
kultúrneho dedičstva (hmotného aj nehmotného) a na efektívne a trvalo udržateľné využitie 
dedičstva za účelom zatraktívnenia pohraničia. 
Najdôležitejším prvkom mikroprojektov a aktivít (vrátane investičných) realizovaných v 
rámci tejto osi, bude vytvorenie spoločných, trvalo udržateľných výstupov založených na 
kultúrnom a prírodnom dedičstve, prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju. 
Výsledky mikroprojektov sa musia zachovať v období udržateľnosti, ale tiež generovať 
rozvojový potenciál do budúcna. V prípade mikroprojektov týkajúcich sa turistických 
produktov to budú spoločné poľsko-slovenské udržateľné výstupy prispievajúce k lepšiemu 
využitiu kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter. V rámci FMP existuje taktiež možnosť 
realizácie investícií, ktoré súvisia s aktivitami mäkkého charakteru.  
Investícia nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu!   
Investícia v mikroprojekte v rámci 1. prioritnej osi môže byť realizovaná pri súčasnom 
splnení nasledujúcich podmienok: 
- investícia musí byť samostatnou úlohou a musí byť v súlade s špecifickým cieľom alebo 
cieľmi projektu, 
- investičná úloha alebo úlohy musia logicky súvisieť s ostatnými vecnými úlohami, 
- investičná úloha alebo úlohy musia súvisieť s úlohou alebo úlohami mäkkého charakteru, 
- investičná úloha alebo úlohy musia mať stanovený a definovaný minimálne jeden 
ukazovateľ z nasledujúceho zoznamu ukazovateľov programu (1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.12).  

 
Iné dôležité informácie: 

1. Vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 31.12.2021. 
2. Najskorším možným dátumom začatia mikroprojektu je deň nasledujúci po dni 

podania žiadosti o finančný príspevok.  Začiatkom realizácie mikroprojektu sa 
rozumie začiatok realizácie prvých úloh ktorýmkoľvek z partnerov, ktoré sú 
naplánované v harmonograme mikroprojektu. 

3. Prešovský samosprávny kraj bude poskytovať osobné konzultácie pre 
potencionálnych žiadateľov na základe vopred dohodnutého termínu – 
lucia.macupova@vucpo.sk. 

 
Spôsob predkladania žiadostí  
Žiadosti v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom 
a slovenskom. Predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie 
Generátor (www.e-interreg.eu/) a v papierovej verzii (2 exempláre vytlačenej, podpísanej 
a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami rozdelené v dvoch 
rýchloviazačoch), ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne 



do sídla Prešovského samosprávneho kraja najneskôr do 8. marca 2021 do 12:00 hod. 
Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK! 
 
Miesto predkladania papierových verzií žiadostí: 
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 
Informácia k predkladaniu príloh k žiadosti o poskytnutie FP 
V rámci individuálneho mikroprojektu predkladá žiadateľ všetky prílohy vo svojom 
národnom jazyku okrem príloh: 

• Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu – doručiť formulár 
v slovenskom aj poľskom jazyku. 

• Opis vplyvu na životné prostredie –  do formulára pri stručnom odôvodnení pod text 
v slovenskom jazyku doplniť aj jeho preklad v poľštine. 

• IT špecifikácia (ak sa realizuje e-produkt) –  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. 

 
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 webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

 
V prípade otázok kontaktujte: 

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor projektového riadenia 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
www.po-kraj.sk 

 
Mgr. Lucia Mačupová 

e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk 
tel: 051/7081 525 

miestnosť: 331-  3. posch. 
 

Ing. Jana Kičurová 
e-mail: jana.kicurova@vucpo.sk 

tel: 051/7081 543 
miestnosť: 331 – 3. posch. 


