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P O Z V Á N K A  
 

na školenie pre žiadateľov Programu  cezhraničnej spolupráce  

INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci  

prioritnej osi II „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava – multimodálna doprava“  

a  

prioritnej osi III „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“  

ktoré sa uskutoční v dňoch   

13. - 14. februára 2018 o 9:00 hod. v Prešove 

(Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139) 

 

                            Program školenia: 

 13.02.2018 – všeobecná časť 

830-900 Registrácia účastníkov 

900-1000 Prezentácia Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

1000-1015 Prestávka na kávu 

1015-1200 Príprava projektu v rámci Programu 

Príprava rozpočtu 

1200-1300 Prestávka na obed 

1300- 1445 Ako správne pripraviť finančno-ekonomickú analýzu 

Štátna pomoc v projektoch  

1445-1500 Prestávka na kávu 

1515-1600 Informácia – kľúč k úspechu 

Dostupnosť v projektoch INTERREG 
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 14.02.2018  – workshop 

830-900 Registrácia účastníkov 

900-1015 Generátor – časť I 

1015-1030 Prestávka na kávu 

1030-1200 Generátor – časť II 

1200-1300 Prestávka na obed 

1300-1500 Generátor – časť III 

 

 

Svoju účasť potvrďte vyplnením registračného formulára uvedeného na stránke www.po-
kraj.sk (viď priložený link: https://goo.gl/forms/8RoIoFQwJvhMZQFA2) najneskôr do 
12.02.2018 do 12:00 hod.  
 
Z dôvodu obmedzenej kapacity je možné prihlásiť maximálne 3 účastníkov z jednej 
organizácie. 
 
Účasť na školení je bezplatná. Ostatné náklady vrátane ubytovania si hradí každý účastník 
sám. 

 
Prosíme účastníkov školenia, aby sa oboznámili s dokumentmi  programu súvisiacimi 
s pripravovanou výzvou pre II. a III. prioritnú os,  ktoré budú prezentované na školení. 
Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu 
k hodnoteniu). 
 
Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul 
obsahuje dôležité informácie potrebné pre prípravu žiadosti v rámci pripravovaných výziev 
pre dané prioritné osi. Druhý modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t.j. on-line 
nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí a poskytnutie finančného príspevku. 
Pre druhý modul bude potrebné počítačové vybavenie, preto je potrebné priniesť si 
prenosný počítač (notebook). 
 


