
Informačný seminár pre 
mikroprojekty

Ochrana a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia

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/iii-vyzva-os-1-ker.html

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Ako prvé si povieme, ktoré dokumenty vám pri písaní projektu budú nápomocné. Uvedenú dokumentáciu nájdete na webovej stránke.......... V tomto vstupe sa pokúsim odprezentovať najdôležitejšie časti dokumentov a hlavné podmienky, ktoré musí váš projekt spĺňať. 



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

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Logika prípravy mikroprojektu by mala byť založená na základných 9 bodoch:1. Krokom je zadefinovanie hlavnej myšlienky projektu, ktorá musí odpovedať na vami identifikované skutočné problémy a potreby na území pohraničia. Tento váš nápad musí byť v súlade s programovým rámcom a oprávnenými aktivitami, ktoré si neskôr podrobne prejdeme.2. Druhou kľúčovou otázkou je vyhľadanie vhodného partnera, ktorý musí pochádzať z oprávneného územia, mal by maž zhodný rozsah kompetencií a partnerstvo by malo byť autentické, čo bude obsiahnuté v uzatvorenej partnerskej dohode.3. V ďalšom kroku je potrebné aby si partneri mikroprojektu definovali všeobecný cieľ, ktorý musí odzrkadľovať všeobecný kontext pre to, čo sa plánuje dosiahnuť v mikroprojekte a maximálne 3 špecifické ciele, ktoré budú realizované prostredníctvom dosiahnutých výstupov.4. Vo fáze prípravy mikroprojektu sa taktiež zadefinuje skupina osôb, ktorá bude z výstupov projektu profiovať. Odporúča sa, aby cieľová skupina bola členená na osoby z Poľska a Slovenska. Zároveň je dôležité zadefinovať rozsah zlepšenia situácie definovaných cieľových skupín a spôsob akým mikroprojekt rieši problémy cieľových skupín.5. V ďalšom kroku si partneri projektu zadefinujú vecné úlohy, ktoré budú v rámci projektu realizované. Každá úloha sa skladá zo skupiny aktivít, je realizovaná a financovaná len jedným z partnerov. Mikroprojekt môže mať maximálne 5 vecných úloh.6. Každá zadefinovaná úloha musí generovať programový ukazovateľ výstupu. Podrobne sa im budeme neskôr. Dôležité ale je, že mikroprojekt, ktorý neprispieva k realizácii ukazovateľov Programu, nemôže získať finančný príspevok.7. Pre zabezpečenie efektívnej implementácie mikroprojektu musia partneri zriadiť vhodný systém riadenia a koordinácie. Programový systém je nastavený tak, že vďaka tzv. paušálnym sadzbám na personálne náklady je preferované zapojenie vlastného personálu do koordinácie a riadenia projektu. Pri investičných projektoch je potrebné upozorniť na fakt, že pri predkladaní projektu už musia mať predloženú potrebnú technickú dokumentáciu, výkazy výmer a povolenia na realizáciu investície na základe platných právnych predpisov.8. Pri plánovaní harmonogramu, ktorý môže trvať maximálne 12 mesiacov, je potrebné zohľadniť špecifiká daného projektu, čas potrebný na všetky postupy, napr. verejné obstarávanie a pod., a taktiež vplyv vonkajších faktorov, ako sú ročné obdobia. Začiatok realizácie mikroprojektu najskôr deň po dni predloženia žiadosti o FP. Vecné ukončenie – dátum ukončenia poslednej úlohy mikroprojektu. Finančné ukončenie – úhrada dodávateľom najneskôr do 30 dní od dátumu vecného ukončenia mikroprojektu.9. Posledným krokom je nacenenie jednotlivých aktivít tak, aby boli výdavky reálne, realizovateľné, správne odhadnuté na základe trhových služieb a oprávnené. O oprávnenosti nákladov si taktiež podrobne povieme v prezentácii neskôr.



Program nefinancuje:

 Výstavbu a modernizáciu kultúrnych domov
 Účelovú infraštruktúru na vytvorenie

ubytovacích kapacít a gastronomického
zázemia

 Ihriská a športové haly
 Infraštruktúru, ktorej hlavným cieľom je

podnikanie
 Vodovodnú sieť a kanalizáciu
 Rekonštrukcie škôl a hasičských staníc
 Kúpu špecializovaných vozidiel a pod.

Investícia nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie 
mikroprojektu – môže tvoriť iba doplnenie aktivít s „mäkkým“ 

charakterom.



Idea projektu – oprávnené aktivity

1. Výstavba alebo modernizácia cezhraničnej 
infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti 

kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených 
krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú 

súčasťou cezhraničných turistických trás

• Vytvorenie nových a modernizácia existujúcich trás
spájajúcich miesta kultúrneho a prírodného dedičstva,
ktorých aspoň časť prechádza hranicou. (cyklochodníky,
náučné chodníky, tematické kultúrne cesty, lyžiarske...).

• Rekreačná infraštruktúra (vyhliadkové miesta, parkoviská...).

• Výstavba alebo modernizácia úsekov
ciest, ktoré vedú k objektom
kultúrneho alebo prírodného
dedičstva.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V rámci tejto výzvy je zadefinovaných 11 typov aktivít, ktoré je možné realizovať a prefinancovať z Programu Interreg 5A: prvou je ...... Do čoho spadá:1. Vytvorenie nových a modernizácia existujúcich trás spájajúcich miesta kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorých aspoň časť prechádza hranicou. Patria tu pešie chodníky na prechádzky, chodníky prírodné a náučné, lyžiarske, cyklistické, kajakové, jazdecké a pod.Chodníky vyznačené na oboch stranách hranice musia byť medzi sebou priamo prepojené alebo musia predstavovať časť rozsiahlej súvisiacej siete chodníkov. Okrem toho musia takéto chodníky na oboch stranách spájať miesta kultúrneho alebo prírodného dedičstva. 2. Rekreačná infraštruktúra, ktorá dopĺňa cezhraničné trasy – napr, vyhliadkovými miestami, alebo infraštruktúra, ktorá zabezpečuje pohodlný prístup na tieto miesta. Sú to Napr. parkoviská alebo miesta typu Park&Ride... – avšak tu bude potrebné zadeklarovať negatívny vplyv absencie takéhoto miesta. 3. Ako doplnenie hlavného cieľa je možné realizovať modernizáciu konečných, krátkych úsekov ciest, ktoré vedú priamo k objektom kultúrneho alebo prírodného dedičstva. Takéto výdavky môžu tvoriť iba malý podiel na štruktúre rozpočtu projektu.



2. Renovácia alebo konzervácia a modernizácia 
objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú 

na cezhraničných turistických chodníkoch, 
spolupráca medzi inštitúciami vrátane výmeny 

hnuteľného kultúrneho majetku (putovné výstavy, 
spoločné lístkové systémy...)

• Drevená architektúra, muzeálne objekty...

• Plány krízového manažmentu – opatrenia v oblasti
prevencie, monitorovania, reagovania a
odstraňovania dôsledkov krízových situácií.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Druhým typom aktivít je ................ Spadá tu 1. Modernizácia napr. objektov drevenej architektúry, muzeálnych objektov a pod., ktoré prispejú k zatraktívneniu pohraničnej oblasti v miestnom meradle. Takéto objekty sa musia nachádzať na cezhraničných turistických chodníkoch. Prvkom objektu kultúrneho dedičstva sa rozumie integrálna časť tohto objektu, ktorá je s ním trvale fyzicky alebo funkčne spojená, ktorej strata alebo zničenie znižuje kultúrnu hodnotu objektu. Medzi takéto prvky patria napr. malá architektúra a prvky drobnej architektúry, vybavenie objektov nadväzujúcich na kultúru, tradície a históriu, časti hnuteľných pamiatok, využitie prostredia nadväzujúceho na tradície, kultúru alebo históriu a pod.2. Plány krízového manažmentu, čo znamená prijatie opatrení v oblasti prevencie, monitorovania, reagovania a odstraňovania dôsledkov krízových situácií môžu to byť medzinárodné konferencie, spoločné pracovné tímy a podobne.



4. Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných 
štandardov a nariadení v oblasti ochrany a 

zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva

• Pri aktivitách tohto druhu bude
kladený dôraz na ich praktické
využitie.

3. Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej
spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného 
územia medzi subjektmi v oblasti zachovania a 
ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných 

zdrojov

• Realizácia tematických konferencií, seminárov a workshopov.

• Spolupráca inštitúcií a podpora spoločných aktivít zameraných
na ochranu alebo propagáciu kultúrnych a prírodných zdrojov
a ochrany biodiverzity.



5. Spoločné cezhraničné vzdelávacie 
aktivity propagujúce kultúrne a 

prírodné dedičstvo

• V rámci vzdelávacích aktivít sa nepredpokladá
financovanie infraštruktúry a vybavenia, ktoré bude slúžiť
na zabezpečenie vzdelávacích činností, napr. oprava škôl,
požiarnych staníc, nákup špeciálnych vozidiel...

• Nákup vybavenia je možný iba v prípade, ak je to
nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom
môže predstavovať iba prvok doplňujúci mikroprojekt.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Pri piatom type aktivít .............. Zopakujem základné pravidlá, ktoré sa tu budú uplatňovať, a to, že ................



6. Aktivity v prospech cezhraničnej integrácie 
a budovania spoločnej identity

• Koordinované vzdelávacie programy/iniciatívy v oblasti
vyučovania zameraného na historické a kultúrne dedičstvo,
ekológiu, šport a jazykové kurzy.

7. Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a 
bezpečnosti

• Realizácia školení týkajúcich sa právnych a iných
podmienok v oblasti krízového manažmentu za
účelom zabezpečenia lepšej cezhraničnej
spolupráce vrátane jazykového vzdelávania v
nevyhnutnom rozsahu.



8. Spoločné školenia pre sprievodcov, 
reštaurátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do aktivít súvisiacich s 
ochranou prírodného a kultúrneho 

dedičstva pohraničia

• V rámci vzdelávacích aktivít sa nepredpokladá
financovanie infraštruktúry a vybavenia, ktoré bude slúžiť
na zabezpečenie vzdelávacích činností, napr. oprava škôl,
požiarnych staníc, nákup špeciálnych vozidiel...

• Nákup vybavenia je možný iba v prípade, ak je to
nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom
môže predstavovať iba prvok doplňujúci mikroprojekt.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Opäť len základné pravidlá....



9. Spoločná cezhraničná propagácia realizovaná za 
účelom propagovania prírodných a kultúrnych atrakcií 

spoločného pohraničia a zvýšenia ich návštevnosti

• Propagačné a marketingové kampane.
• Organizácia podujatí propagujúcich spoločnú oblasť ako

turistický cieľ, podpora rozvoja CR.
• Príprava a implementácia špecifických nástrojov podpory

turistiky (turistické karty, rodinné pasy....).
• Nákup a distribúcia propagačných materiálov.
• Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich

spoločnú oblasť a jej atrakcie.

Financovanie propagácie alebo
rozšírenie rozsahu už existujúcich
podujatí nie je oprávnené.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Pri tomto type aktivít opäť zdôrazním základné pravidlo, že mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo pravidelných podujatí bez inovatívnych prvkov, sa považujú za neoprávnené.



10. Využitie nástrojov diaľkovej 
komunikácie na zachovanie a 
podporu zdrojov kultúrneho a 

prírodného dedičstva

• Interaktívne informačné body, aplikácie pre mobilné
zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných
eko- a e-produktov a služieb, multimediálne
prezentácie, výmena know-how v oblasti
digitalizácie kultúrneho dedičstva.

11. Aktivity v prospech spoločnej ochrany životného 
prostredia

• Zachovanie ekologických väzieb.
• Zamedzenie prílivu cudzích druhov.
• Spomalenie degenerácie hodnôt prírody a krajiny.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
11 - V oblasti spoločnej ochrany životného prostredia nie je možné finančne podporiť vodnú a kanalizačnú infraštruktúru – napr. vodovody, kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, ČOV, ani aktivity súvisiace s poľnohospodárstvom.



Výber vhodného partnera
Oprávnené územie

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Partnerstvo zohráva základnú úlohu v prípade cezhraničných projektov. Každý mikroprojekt sa musí realizovať za spolupráce minimálne dvoch subjektov, z ktorých jeden pochádza zo Slovenska a druhý z Poľska. Partnerstvo musí byť potvrdené dohodou. -	okresov Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov a SabinovA poľských partnerov by mali mať z okresov krosnenského subregiónu – a to konkrétne okres Jasielský, krośnieńsky, sanocký, leský, brzozowský a bieszczadský, Z okresov przemyského subregiónu – a to konkrétne okres przemyský, lubaczowský, przeworský a jarosławský, a nakoniec z okresov rešovského subregiónu – a to okres rešovský a mesto Rešov.Partner by mal maž zhodný rozsah kompetencií a partnerstvo by malo byť autentické. Predpokladá sa, že spolupráca partnerov v rámci mikroprojektu bude impulzom k ďalším spoločným aktivitám po dokončení jeho realizácie, výsledkom čoho môže byť vytvorenie udržateľných štruktúr spolupráce alebo rozšírenie existujúcej spolupráce o nové rozmery.



Typy mikroprojektov a hodnota 
finančného príspevku

• Maximálne 100 000€
• Spoločná príprava
• Spoločná realizácia
• Spoločný personál
• Spoločné financovanie

Spoločné

• Maximálne 50 000€
• Spoločná príprava
• Spoločná realizácia

Individuálne



Rozpočet podľa 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.
• Investícia musí byť samostatnou úlohou/úlohami.
• Investičná úloha musí logicky súvisieť s ostatnými vecnými

úlohami.
• Každá vecná úloha musí byť v súlade s cieľom projektu.
• Každá vecná úloha 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.

Generátor žiadostí https://www.e-interreg.eu/

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
3. Úroveň realizovaných aktivít:Naplánované aktivity musia byť realizované na oboch stranách hraniceNa spoločných aktivitách sa musia zúčastňovať účastníci z oboch krajín,Realizované malé investície sa musia vyznačovať cezhraničným dopadomVýstupy mikroprojektu ako webové stránky, publikácie, mobilné aplikácie a pod. musia obsahovať informácie v PL a SK jazykovej mutácii a musia byť prístupné pre cieľové skupiny z oboch krajín.Kým prejdeme na rozpočet projektu a kategórie výdavkov, prejdeme si najprv programové ukazovatele...



Programové ukazovatele
Pre každú vecnú úlohu mikroprojektu
musí byť určený minimálne jeden
ukazovateľ výstupu Programu, ktorý
najlepšie vystihuje výstupy vznikajúce
vo výsledku jeho realizácie!

1.1 Počet nových cezhraničných produktov CR.
1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených

cezhraničných turistických chodníkov.
1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov

infraštruktúry CR.
1.5 Počet „mäkkých“ aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné

dedičstvo pohraničného regiónu.
1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po

reštaurátorských a konzervačných prácach.
1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov

súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom.
1.12 Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-

produktov a e-služieb.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
1.1 Počet nových cezhraničných produktov CR - Produkt cestovného ruchu v rámci mikroprojektu musí byť unikátny minimálne v lokálnom meradle. Turistický produkt je definovaný ako: „Cezhraničná ponuka pripravená na predaj vo forme balíka, založená na rozptýlenej štruktúre subjektov, atrakcií, miest, bodov obsluhy, objektov, ktorá figuruje ako jedna zosúladená koncepcia a má spoločnú, dominantnú vlastnosť produktu.1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov.1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov infraštruktúry CR. Prvkom infraštruktúry je každý objekt alebo označenie, ktoré je časťou cezhraničného produktu, ako napr. vyhliadky, odpočívadlá, úkryty pred vetrom a dažďom, parkoviská vrátane parkovísk typu Park&ride a podobne.1.5 Počet „mäkkých“ aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu – napr. vzdelávacie aktivity, tematické konferencie, semináre, tvorivé dielne....1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach. Takéto objekty sa musia nachádzať na cezhraničných turistických chodníkoch. Prvkom objektu kultúrneho dedičstva sa rozumie integrálna časť tohto objektu, ktorá je s ním trvale fyzicky alebo funkčne spojená, ktorej strata alebo zničenie znižuje kultúrnu hodnotu objektu. Medzi takéto prvky patria napr. malá architektúra a prvky drobnej architektúry, vybavenie objektov nadväzujúcich na kultúru, tradície a históriu, časti hnuteľných pamiatok, využitie prostredia nadväzujúceho na tradície, kultúru alebo históriu a pod.1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom – tu spadajú aj mikroprojekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít na podporu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva.1.12 Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb – pod pojmom e-produkt a e-služba rozuime aplikácie pre mobilné telefóny, internetové stránky, QR kódy, e-sprievodcov, aplikácie založené na technológii GPS apod.



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!

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Každá úloha má v generátore žiadostí preddefinované kategórie úloh, ktorými sú: .......... Pričom kategória 2 kancelárske a administratívne výdavky sú chápané ako jediné nepriame výdavky, ktoré sú síce nevyhnutné na realizáciu mikroprojektu, avšak netýkajú sa priamo hlavného predmetu mikroprojektu. Všetky ostatné výdavky patria ku priamym výdavkom. Neprípustná je situácia, v ktorej budú nepriame výdavky uvedené v rámci priamych výdavkov.V súčasných mikroprojektoch platia dve metódy zúčtovania výdavkov:Na základe skutočne vynaložených výdavkoch, ktorá sa uplatňuje pri Výdavkoch na služobné cestyVýdavkoch na externých expertov a externé službyVýdavkoch na zariadeniaVýdavkoch na infraštruktúru a stavebné práce2. Druhou metódou je tzv. zjednodušená metóda alebo paušálna sadzba, ktorá sa povinne uplatňuje priPersonálnych výdavkoch, ktoré sa v generátore žiadostí automaticky vypočítavajú sadzbou 20% z priamych výdavkov okrem samotných personálnych výdavkovA pri kancelárskych a administratívnych výdavkoch, ktoré sa v generátore žiadostí automaticky vypočítavajú sadzbou 15% z personálnych výdavkov.Pri výdavkoch zúčtovaných zjednodušenou metódou nie je povinné predkladať ani opisovať účtovné doklady ako dôkaz vynaloženia výdavku. Využitie tejto metódy však nezbavuje mikroprijímateľa povinnosti riadneho vedenia účtovníctva alebo zjednodušenej účtovnej evidencie v súlade s platnou legislatívou.



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.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Náklady, ktoré sa netýkajú priamo hlavného predmetu mikroprojektu.



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.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Oprávnené výdavky súvisiace so služobnými cestami, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa a ktoré sú vykonané osobami priamo zapojenými do jeho realizácie. Výdavky na služobné cesty expertov a poskytovateľov služieb sú účtované do kategórie „Výdavky na externých expertov a externé služby“. Pravidlá vynakladania takýchto výdavkov musia byť zahrnuté v zmluve s externým expertom alebo v inom dokumente.



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....



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.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Táto rozpočtová kategória je určená na nákup vybavenia potrebného na realizáciu mikroprojektu. Kúpa vybavenia je možná výlučne v prípade, ak je to nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom to môže byť len doplňujúci prvok mikroprojektu, nesmie to byť jedna z hlavných aktivít v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z finančného hľadiska.V prípade, ak by sa jednalo o výdavky, ktoré sú spojené s vybavením pracovného miesta priameho personálu, takéto výdavky by boli oprávnené v plnej výške jedine v prípade, že takáto osoba bude zamestnaná na základe pracovnej zmluvy minimálne na polovičný úväzok. 



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.

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Rozpočtová kategória určená na výdavky súvisiace s realizáciou infraštrukturálnych investícií



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.
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