
 

 

Fond malých projektov v západnom 

pohraničnom regióne 

Európsky fond regionálneho rozvoja  

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 



VÝSLEDKY A SKÚSENOSTI 

pilotná výzva, jeseň 2018 



1. Pilotná výzva FMP: SKHU/WETA/1801 

 

 

 

 

 Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva 
 Dátum vyhlásenia: 03.09.2018 
 Dátum uzavretia: 05.11.2018 
 Dĺžka projektu: 12 mesiacov 
 Minimálna výška príspevku z EFRR: 20 000 EUR  
 Maximálna výška príspevku z EFRR: 50 000 EUR 
 Financovanie projektu:  príspevok EFRR:  85 %, 
                                                     vlastné  zdroje žiadateľa: 15 % 
 Partnerstvo: min. 1 partner z SK a 1 partner z HU 
 Prioritné osi:  
Prioritná os 1 – Príroda a kultúra 
Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 
správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 



1. Pilotná výzva FMP: SKHU/WETA/1801 

 

 

 

 

23 

10 

Počet predložených žiadostí podľa 
prioritných osí 

PO 1

PO 4264 875,30 

794 625,80 

1 010 612,32 

432 752,19 

PO 1 PTO4

Pomer indikatívnej výšky finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu a požadovanej sumy  

vyjadrený v € 

Ceľková alokácia z
EFRR

Požadovaná suma z
EFRR



1. Pilotná výzva FMP: SKHU/WETA/1801 
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6 

Počet schválených žiadostí podľa 
prioritných osí 

PT 1

PT 4
264 875,30 

794 625,80 

346 222,96 

276 388,52 

PT 1 PT 4

Pomer indikatívnej a schválenej 
výšky finančných prostriedkov EFRR 

v € 

Celková suma

Schválená suma



Administratívne hodnotenie 

 V rámci administratívneho hodnotenia bolo zamietnutých  

    11 žiadostí bez vyzvania k ich doplneniu 

Dôvody: 

          - prvá strana formulára ţiadosti nebola opečiatkovaná a podpísaná 

 štatutárnym zástupcom vedúceho partnera projektu (7 ks) 

 - chýbajúca väzba/nosiče dát/kópie ... (1 ks) 

 - chýbajúci programový indikátor (2 ks) 

 - nebola predloţená na predpísanom formulári (1 ks) 

 

 

 

 

 

 



 Počet doplnení/odstránení nedostatkov: 19 ks 

Dôvody: 

 - chýbajúce prílohy (18 ks) 

 - chýbajúci formulár ŢoFP vo formáte Excel na dátovom nosiči(8 ks) 

 - vyhlásenie o pouţívaní pečiatky organizácie (1 ks)  

 - vyhlásenie o spolupráci medzi partnermi (2 ks) 

 

V prípade 2 ţiadostí sme nemohli prijať doplnenie: 

Dôvody: prázdne CD, nedodržanie termínu predloženia 
 

 Počet bezchybných žiadostí: 3 ks 



Pripomienky hodnotiteľov – Kvalitatívne kritériá 

 pomer 30%:70% (alebo 70%:30%)!  

 v prípade indikátorov je nutné prihliadať na to, či je 

ich splnenie realistické; 

 životopisy nespĺňali kritérium podloženia 

relevantných odborných skúseností a kompetencií;  

 cezhraničná spolupráca v mnohých prípadoch 

nebola správne rozpracovaná 



1. Pilotná výzva: SKHU/WETA/1801 

Schválené projekty – PO1 

 

 

 

 

Krátky názov projektu Vedúci prijímateľ Krátky obsah, výstupy 

Danube Islands Slovenský dom Centrope 

 bude spracovaný koncept realizácie tematickej cesty (náučného chodníka) 

priamo na toku Malého Dunaja,  

 vytvoria sa digitálne storymapy pre vodáckych turistov,  

 propagácia destinácie na turistických veľtrhoch vytvorením propagačných broţúr 

a bannerov na prezentáciu atraktivít destinácie 

 usporiadanie športovo-turistických podujatí popularizujúcich záţitkové a 

udrţateľné formy dopravy (vodná a cyklo doprava) 

I-4-FEST 

Dunakanyar Ipoly Börzsöny 

Területfejlesztési Nonprofit 

Kft.  

 Spoločné cezhraničné podujatia Ipolydamásd, Chľaba, Salka a Letkés, 

 4 kusy filmových produkcií 

Pece Obec Dolné Saliby 

 vybudovanie komunitných pecí vyuţijúc ich atraktivitu pri organizovaní 

festivalov,  

 uskutočnenie školení pre miestnych o tradičných spôsoboch prípravy jedla 

(príprava tradičných posúchov a ťahanie štrudľového cesta) 

 2 festivaly (Dolné Saliby, Pannonhalma) 

Zvyšovanie atraktivity našich 

družobných obcí 
Samospráva mesta Szob  

 uskutoční sa rozšírenie rekreačného parku umiestnením  prvkov multifunkčného 

ihriska (Szob) 

 Vyhliadková veţa (Sikenička), 

 Organizovanie festivalu  (Sikenička) 



1. Pilotná výzva: SKHU/WETA/1801 

Schválené projekty – PO1 
Krátky názov projektu Vedúci prijímateľ Krátky obsah, výstupy 

Tradície Kemence Egyesület 

 vybudovanie stodoly s rozlohou 88 m2, ktorá by slúţila ako priestor pre 

organizovanie rozličných podujatí, napr. stodolné divadlo spojené s večerou, 

predstavenie miestnych remeselníkov (Komárom) 

 Rekonštrukcia vlastivedného domu (Bátorové Kosihy) 

 Spoločné cezhraničné podujatia (Komárom, Bátorové Kosihy) 

Putz Antal Obec Baloň 

 zmapovanie kultúrneho dedičstva a vytvorenie cezhraničnej databázy o 

aktéroch v oblasti kultúry 

 1 výstavba väčšieho zastrešeného pódia (Obec Baloň) 

 vybudovanie 1 malého amfiteátra (Nagybajcs) 

 2  kultúrne podujatia(Obec Baloň, Nagybajcs) 

Kajak & Kanoe 
Kajak & Kanoe klub Komárno, 

o.z. 

 1 rekonštrukcia kľúčovej konštrukcie leţiacej na Komárňanskej časti rieky Váh, 

plavidla Manta  (Komárno) 

 organizovanie športových aktivít pre turistov – konkrétne kajak a kanoe túr, či 

plavieb na dračích lodiach (Tata) 

 5 ks turistických kajakov, 5 ks pádiel k turistickým kajakom  

 4 ks turistických kanoe, 16 ks pádiel k turistickým kanoe 

 1 ks dračích lodí, 20 ks pádiel k dračej lodí, 40 ks záchranných viest  

 

Kultúra Obec Kamenica nad Hronom 
 rekonštrukciu existujúceho amfiteátra v obci Kamenica nad Hronom 

 2 kultúrne podujatia (Kamenica nad Hronom, Pilismarót) 



 

 

 

 

Krátky názov projektu Vedúci prijímateľ Krátky obsah, výstupy 

Klimatické zmeny a 

Dunaj 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzat 

 spoločné vypracovanie Informačnej príručky a Spoločného metodického 

manuálu samosprávami Újbuda a Petrţalka  

 pilotné testovanie materiálov v 3-3 školách  

 spoločný tábor (21+21 ţiakov), výmena skúseností medzi učiteľmi 

 1-1 cezhraničné disseminačné podujatia 

CAMPHUSK 
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

 cezhraničné letné tábory na oboch stranách hranice pre SK aj HU 

vysokoškolákov 

 Pannonhalma – vypracovanie plánov na obnovenie častí mesta  

 Dolné Saliby - umelecko-tvorivá dielňa v Dolných Salibách bude zameraná na 

prípravu tradičného podujatia Dolnosalibská Jurta - Kultúrny festival a letná 

univerzita 

 Nové nápady mladých prispejú k rozvoju charakteru a imidţu festivalu, k 

dotvoreniu miesta konania prípravou nových inštalácií a strategického plánu 

Biomass 

Slovenská Technická Univerzita v 

Bratislave, Fakulta chemickej a 

potravinarskej technológie 

 výskum vyuţiteľnosti biomasy budú vykonávať prevaţne hosťujúci 

výskumníci 

 Pestovatelia biomasy v regióne budú pozvaní na odborné podujatie, kde 

získajú informácie o pokročilých metódach spracovania biomasy a naskytne 

sa im moţnosť vybudovania prospešných kooperácií.  

 Výuka o cirkulárnom hospodárstve  

1. Pilotná výzva: SKHU/WETA/1801 

Schválené projekty – PO4 



 

 

 

 

Krátky názov projektu Vedúci prijímateľ Krátky obsah, výstupy 

IPOLYTOUR Ipolydamásd Község Önkormányzata 

 spoločné vypracovanie strategického štúdia, ktoré navrhuje riešenie na 

nasledovné problémy: vyuţitie rozmáhajúcej sa športovej turistiky na rieke 

Ipeľ, škody spôsobené neorganizovaným cestovným ruchom a vyuţitie 

kontrolovaného cestovného ruchu na rieke Ipeľ, zachovanie existujúcich 

ekosystémov, regulácia turistiky v oblasti vodných športov, rybolovu 

 podujatie súvisiace so zverejnením štúdie (Ipolydamásd) 

V člne Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 

 3-3 spoločné vodné túry na Mošonskom Dunaji, na Malom Dunaji pre 700 

osôb, zorganizovanie súťaţe dračích lodí v Mosonmagyaróvári a 

mládeţníckych vodácko-cyklistických túr 

 obnovenie vybavenia (kúpa kajakov a kanoe) 

 vytvorenie novej vodnej dráhy (Šamorín -Mosonmagyaróvár) 

Média  spolupráca Bábolna Város Önkormányzata 

 Vydanie dvojjazyčnej knihy o dvoch mestách  

 vytvorenie 10 krátkych filmov zaznamenávajúcich turistické atrakcie, 

miestnu podnikateľskú sféru a činnosť mimovládnych organizácií  

 vytvorenie dvojjazyčnej, bezbariérovej webovej stránky  

1. Pilotná výzva: SKHU/WETA/1801 

Schválené projekty – PO4 



Nová príležitosť 

nová výzva: jar 2019 



2. výzva na predkladanie ŽoFP pre malé projekty 

 

 

 

 

 Typ výzvy:  otvorená výzva 
 Dátum vyhlásenia: 01.04.2019 
 Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:    30.06.2019 
      30.09.2019 
      15.01.2020 
 Dĺžka projektu: 12 mesiacov 
 Minimálna výška príspevku z EFRR: 20 000 EUR  
 Maximálna výška príspevku z EFRR: 50 000 EUR 
 Financovanie projektu:  príspevok EFRR:  85 %, 
                                                     vlastné  zdroje žiadateľa: 15 % 
 Partnerstvo: min. 1 partner z SK a 1 partner z HU 
 Maximálny povolený podiel jednotlivých partnerov na celkovom 

rozpočte projektu je stanovený v pomere 70% : 30%  

     (Napr. 70,1% je neprijateľné!) 



SKHU/WETA/1901 – zásadné zmeny 

 

 

 

 

 Nový formulár ţiadosti, nové prílohy 

 - dvojjazyčný 

 - políčka s rolovacím zoznamom alebo automatický prenos dát (zniţuje  
   chybovosť) 

   - zhrnuté vyhlásenia  

 „INDIKATÍVNY" ZOZNAM, rozšírenie oprávnených aktivít, napr. viac aktivít pre 
PO4 

 Personálne výdavky – paušálna sadzba 15% alebo 5% 

a) 15% vo všeobecnosti ale 

b) 5% v prípade, ak projekt zahŕňa výdavky v oblasti infraštuktúry a 
stavebných prác.  

 Predloţenie je zjednodušené (napr. nie je potrebná pečiatka na úvodnej strane) 

 Zmenený rozsah oprávnených ţiadateľov 

 Nie je potrebné pripojenie životopisov 

 

 

 

 



Výška finančných prostriedkov vyčlenených na 2. výzvu 

 Celková alokácia z EFRR na PO1 – Príroda a kultúra 

 

 

 Celková alokácia z EFRR na PO4 - Podpora 
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a 
osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

 

978 153,54 EUR 

3 696 740,47 EUR 



Ciele a prioritné osi FMP  

Celkový cieľ:   

 Posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou miestnej spolupráce 

 Zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice 

prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. 

 
 
 

 

Špecifický cieľ 1. 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti 

 
 
 

 

 

 

Špecifický cieľ 4. 1  - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a 

rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi 
 

 

 

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra 

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a 

osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 



PO1 – Príroda a kultúra 

 PO prispieva k investičnej priorite Zachovanie, ochrana, 
podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

Výsledok ŠC:  
 Lepšie využívanie endogénneho prírodného a 

kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; 

 Zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít 
súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; 

 Zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom podpory spoločných aktivít 
zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných 
hodnôt; 

 Zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. 

V rámci výzvy budú podporené 

iba projekty, ktoré zodpovedajú 

relevantným Špecifickým 

cieľom a prispievajú k 

dosiahnutiu svojich 

očakávaných výsledkov.  



Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO1 - Oblasť Príroda 
 

 zachovanie a propagácia prírodného dedičstva v programovom území,  

 rekonštrukcia alebo výstavba doplnkovej infraštruktúry (označenie miest, už 
existujúcich návštevníckych stredísk, …), 

 výmena skúseností v oblasti ochrany prírody v pririečnych oblastiach, 

 tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o 
životnom prostredí a tvorba a realizácia spoločných vzdelávacích programov, 

 tvorba a realizácia programov pre deti s lesníckou tematikou,  

 založenie komunitných záhrad, 

 tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie stavu prírodných 
oblastí, 

 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu dedičstva 
(oprávnené len ako vstupy komplexných investičných projektov).   
 

 

 



Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO1 – Oblasť Turizmus 

 rekonštrukcia a značenie cyklistickej (nie cestnej)  a turistickej infraštruktúry, 

 organizovanie spoločných cyklotúr, 

 výstavba ekociest, 

 výstavba malej vodnej / riečnej infraštruktúry (pontónov, a pod.), 

 založenie kempov / táborov,   

 založenie a rozšírenie komunity ponúkajúcej prenájom napr. bicyklov, člnov,  a pod.,  

 vytvorenie konceptu turizmu malého rozsahu napojeného na lokálne environmentálne či 

kultúrne aspekty prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb, 

 organizovanie tematických zájazdov (hrady, historické príbehy, …), 

 organizácia športových a kultúrnych programov pre turistov, 

 aplikácia inovatívnych riešení a využívanie informačných a  komunikačných technológií),  

 rozvoj turizmu s vysokou pridanou hodnotou v špecifických segmentoch: 

kultúrny a environmentálny turizmus, gastroturizmus, športový turizmus, kongresový turizmus, 

agroturizmus, kúpeľný/termálny turizmus, náboženský turizmus, a pod.  



Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO1 - Oblasť Kultúra 

 propagácia kultúrneho dedičstva, 

 organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí, 

 organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov, 

 organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov, 

 zachovanie, oprava a renovácia náboženských lokalít, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva,   

 výstavba / označenie pútnických ciest, 

 organizovanie spoločných pútnických ciest, 

 organizovanie spoločných festivalov,  

 výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia,  

 príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby, 

 založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a pod.), 

 spolupráca vzdelávacích inštitúcií v oblasti hudby / divadla v programovom území, 

 vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov v rôznych oblastiach umenia, 

 organizovanie podujatí medzi družobnými samosprávami v oblasti kultúry, 

 digitalizácia dokumentov pre knižnice 



Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO1 - Oblasť Šport 

 výstavba multifunkčných ihrísk, 

 organizovanie spoločných športových podujatí, 

 organizovanie spoločných športových líg, 

 organizovanie súťaží v rôznych športových disciplínach, 

 organizovanie športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím a pre 

marginalizované skupiny,  

 prezentácia nových a netradičných športových disciplín. 

 



V prípade, ak projekt 

prispieva k viacerým 

špecifickým 

projektovým 

indikátorom výstupu, 

ţiadateľ vyčísli 

všetky relevantné 

indikátory 

Programový indikátor výsledku pre PO1: 

 Celkový počet návštevníkov v regióne 

  

Špecifické programové indikátory výstupu 

v rámci PO1: 

 Zvýšenie návštevnosti podporovaných 

lokalít kultúrneho a národného dedičstva 

a atrakcií; 

 Plocha podporovaných biotopov na 

dosiahnutie lepšieho stavu ochrany; 

 Dĺžka zrekonštruovaných a novo 

vybudovaných „zelených ciest“. 

Indikátory PO1 



PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 

správy a osôb ţijúcich v pohraničnej oblast 

 Prioritná os prispieva k investičnej priorite Podpora právnej 
a správnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami 

Výsledok ŠC: 

 posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna 
cezhraničná výmena skúseností, 

 posilnenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o 
cezhraničné aktivity, 

 zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými 
skupinami žijúcimi v regióne, 

 zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev, 

 vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách, 

 vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý 
programový región, 

 zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programovej oblasti 



Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO4 

 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov s významným cezhraničným dopadom,  
 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov, koncepcií (napr. vytvorenie cezhraničného konceptu 

turizmu malého rozsahu napojeného na lokálne environmentálne či kultúrne aspekty 
prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb) alebo plánov s významným cezhraničným 
dopadom,  

 tvorba spoločných odborných programov v oblastiach vzdelávania, výskumu, kultúry, turizmu, 
ochrany prírody (napr. výmenné programy), 

  organizovanie spoločných podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi 
mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi, pre znevýhodnené a marginalizované 
skupiny obyvateľstva, 

 organizovanie spoločných podujatí základných a stredných škôl, 
 vytvorenie komplexného bilingválneho workshopu pre bezpečné využívanie nástrojov informačno-

komunikačnej technológie a kultúrnej hodnotovej mapy zapojených regiónov (napr. sada 
dvojjazyčných nástrojov, digitalizácia dokumentov pre knižnice, nástroje informačno-komunikačnej 
technológie – kultúrne služby, archívy, výskum...)  

 organizovanie vzdelávacích programov, tréningov, školení, výmeny skúseností (napr. letných škôl, 
letných akadémií, súťaží), 

 vydávanie brožúr, kníh, DVD, krátkych filmov (napr. zachovanie a propagácia kultúrneho dedičstva),  



 spoločné plánovanie a realizácia cezhraničných služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy, 
 tvorba právnych nástrojov a informačno-komunikačnej technológie riešení zlepšujúcich kvalitu poskytovania 

cezhraničných služieb  (posilnenie toku informácií, e-governance, m-governance, a i.), 
 vytvorenie cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, školení a vzdelávania, sociálnej 

starostlivosti, bezpečnosti, administratívy  (napr. poskytovanie dát, prepojenie systémov, a pod.), 
 spolupráca lokálnych médií (napr. výmena informácií, spoločné tréningové programy, a pod.), 
 založenie cezhraničných médií, 
 tvorba a realizácia programov zameraných na marginalizované komunity 
 využívanie inovatívnych informačných a  komunikačných technológií (IKT riešenia),  
 tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a tvorba a 

realizácia spoločných vzdelávacích programov, 
 organizovanie spoločných kampaní a vzdelávacích programov 
 tvorba a realizácia programov pre deti, turistov, pre znevýhodnené/marginalizované skupiny obyvateľstva,  
 tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných oblastí 
 organizovanie spoločných cyklotúr, táborov, tematických zájazdov, pútnických ciest, trhov, výstav a 

sprievodných podujatí, 
 organizovanie spoločných festivalov,  
 príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby, 
 založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a pod.), 
 vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov, 
 organizovanie súťaží v rôznych disciplínach. 

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci PO4 



V prípade, ak projekt 

prispieva k viacerým 

špecifickým 

projektovým 

indikátorom výstupu, 

ţiadateľ vyčísli 

všetky relevantné 

indikátory 

Programový indikátor výsledku pre PO4 

 Úroveň cezhraničnej spolupráce 

Špecifické programové indikátory výstupu 

v rámci PO4: 

 Počet vytvorených cezhraničných produktov 

a služieb; 

 Počet dokumentov publikovaných alebo 

spracovaných v rámci FMP; 

 Počet cezhraničných podujatí; 

 Počet osôb zapojených do spolupráce; 

 Počet žien zapojených do spolupráce; 

 Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných 

skupín, vrátane Rómov. 

Indikátory PO4 



Cieľové skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritná os 1:  

 obyvateľstvo oprávneného územia 

 miestne komunity 

 podnikatelia 

 turisti 

 neziskové organizácie  
 Prioritná os 4:  

 regionálne a miestne organizácie 

 verejné a súkromné inštitúcie poskytujúce cezhraničné služby 

 verejné inštitúcie 

 obyvateľstvo oprávneného územia 

 miestne komunity 

 podnikatelia 

 neziskové organizácie  

 
 



Hlavné zásady výberu aktivít pre PO1 a PO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všetky aktivity musia mať jasný cezhraničný aspekt!  

 Tzv. soft projekty by mali preukázateľne čerpať z výsledkov cezhraničnej spolupráce, napr. prenos 

modelov/poznatkov/technológie z jedného kraja do druhého v kombinácii so súbormi rôznych 

zručností, ktoré nie sú k dispozícii v druhom regióne; atď.).  

 Aktivity by mali mať časovú perspektívu: program nepodporuje individuálne a jednorázové podujatia; 

partnerstvá musia byť základom pre dlhodobé partnerstvá. 

 Uprednostnené budú projekty čerpajúce z predchádzajúcich výsledkov, ktoré sa budú snažiť o 

vytvorenie udržateľnejších prepojení medzi komunitami, ako aj projekty zamerané na budovanie komunít 

a projekty združujúce väčší počet ľudí. 

 Projekty, ktoré sa viaţu na predchádzajúce projekty financované z Programu cezhraničnej spolupráce 

Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 a/alebo z Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu ) budú uprednostňované. 

 Zriaďovanie nových návštevníckych centier nebude podporené. Nadviazanie na existujúce centrá 

a projekty je vítané. 

 Koordinácia činností v rámci rôznych operačných programov realizovaných v oboch členských 

štátoch by mala byť zabezpečená. 

 Zrkadlové projekty t.z.: projekty, ktoré nie sú spoločne vypracované, realizované, nezahŕňajú ani 

spoločné aktivity či osobné stretnutia projektových partnerov, nebudú podporené.Vo výbere budú 

uprednostnené projekty podporujúce trvalú udrţateľnosť spolupráce. 

 Prioritná os 1 : Príroda a Kultúra – prioritne budú podporené malé projekty prispievajúce k ochrane 

prírody a krajiny, zahŕňajúce malé investície v oblasti turizmu, ţivotného prostredia a kultúry 

 

 

http://www.skhu.eu/
http://www.skhu.eu/
http://www.skhu.eu/
http://www.skhu.eu/
http://www.skhu.eu/


Kompletný 

zoznam 

oprávnených 

žiadateľov je 

uvedený 

v Príručke pre 

ţiadateľov. 
  

• Verejné inštitúcie; 

• Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;  

• Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry 

Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a 

spravodlivosti Maďarskej republiky);  

• Európske zoskupenia územnej spolupráce; 

• Mimovládne organizácie (NGO); 

• Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce 

v Strešnom projekte; 

• Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy;  

• Komory 

• Záujmové združenia právnických osôb 
 

Indikatívny zoznam oprávnených ţiadateľov pre PO1, PO4 
 



Partnerstvo projektu 

 Projekty musia byť realizované v rámci projektového partnerstva 
zahŕňajúceho minimálne 1 partnera z oprávneného územia SR 
s finančnou spoluúčasťou a minimálne 1 partnera z oprávneného 
územia Maďarska s finančnou spoluúčasťou  

 Maximálny počet projektových partnerov s finančnou spoluúčasťou 
v jednom malom projekte je limitovaný na dvoch. V prípade 
projektových partnerov bez finančnej spoluúčasti je počet 
projektových partnerov v malom projekte limitovaný na dvoch 
partnerov v rámci jedného malého projektu. 

 Žiadateľ / partner malého projektu má v rámci jednej prioritnej osi 
pri aktuálnej výzve oprávnenie podať žiadosť o finančný príspevok  
raz ako žiadateľ (vedúci prijímateľ malého projektu) a raz ako 
partner malého projektu.  

 Kritéria partnerstva: Spoločná príprava, Spoločný personál, 
Spoločné financovanie, Spoločná realizácia (Povinná spolupráca PP 
aspoň v 3 z uvedených kritérií partnerstva) 

 



Budovanie partnerstva 

Partnerský registračný formulár FMP 

 Vyplnením partnerského registračného formulára sa 

zaradíte do našej databázy 

 Odkaz na registračný formulár (resp. ďalšie informácie 

dostupné na internetovej stránke) www.rdvegtc-spf.eu 

 

 Moţnosť budovania partnerstiev počas Informačných dní:  

 

    FÓRUM VYHĽADÁVANIA PARTNEROV 

 

 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
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Prílohy výzvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Príručka pre žiadateľa z FMP v západnom pohraničnom regióne 

2. Formulár žiadosti pre malé projekty 

3. Prílohy k formuláru žiadosti: 
 Mapa 

 Prehlásenie o partnerstve 

 Vyhlásenie partnera (zo Slovenskej republiky; resp. Maďarska) 

 Súhlas s poskytnutím osobných údajov 

 Záznam z prieskumu trhu (Výnimky: Rozpočtové položky do 1000 eur, Maximalizované výdavky 

(napr. marketingové nástroje), Paušálne náklady) (Cena uvedená v rozpočte projektu bude 

predstavovať priemernú hodnotu troch ponúk.) 

4. Príručka oprávnenosti výdavkov malých projektov v západnom pohraničnom regióne 

5. Príručka viditeľnosti malých projektov v západnom pohraničnom regióne 

6. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

7. Vzor partnerskej dohody 

8. Podrobná definícia kritérií pre hodnotenie malých projektov pre PO1 

9. Podrobná definícia kritérií pre hodnotenie malých projektov pre PO4 

10. Hodnotiace tabuľky: 

  Formulár na hodnotenie administratívnych kritérií 

  Formulár na hodnotenie kvalitatívnych kritérií 

11. Minimálne hodnoty indikátorov na projekt 

12. Postup podávania sťažnosti;  13. Formulár sťažnosti  



1. Formulár č. 1: mapa (označenie miesta/miest realizácie aktivít 

projektového zámeru) 

2. Formulár č. 2: Prehlásenie o partnerstve (podpísané štatutárnym 

zástupcom každého projektového partnera). 

3. Formulár č. 3: Vyhlásenie partnera (predkladajú v úradnom jazyku svojej 

krajiny výlučne partneri disponujúci rozpočtom). 

4. Formulár č. 4: Súhlas s použitím osobných údajov (tlačivo je nutné predložiť 

podpísané všetkými štatutárnymi zástupcami a kontaktnými osobami 

uvedenými vo formulári projektovej žiadosti, v úradnom jazyku svojej 

krajiny)  

Prílohy k ŽoFP 



5. Formulár č. 5: Záznam z prieskumu trhu (Zdôvodnenie rozpočtu) 

6. Úradný dokument preukazujúci vznik a činnosť organizácie (napr. kópia 

registrácie, štatútu, stanov, dohovoru, zriaďovacej listiny, dokladu IČO a pod.) 

všetkých partnerov (nepovinné pre ministerstvá, obce a mestá) projektu – 

podpísaný štatutárnym zástupcom, opečiatkovaný organizáciou s dátumom 

nie starším ako 90 dní. V prípade, že bude projekt realizovať pobočka 

organizácie so sídlom v oprávnenom území bez právnej subjektivity (t.j. nemá 

vlastné IČO), je potrebné predložiť projekt v mene sídla organizácie s 

dokumentmi preukazujúcimi vznik sídla a vnútorný predpis organizácie 

oprávňujúci pobočku daný projekt realizovať (podrobnejšie informácie viď v 

Príručke pre prijímateľa). 



7. Pre projekty s investičnou aktivitou v rámci PO 1: V prípade aktivít zahŕňajúcich 

stavebné činnosti/rekonštrukcie žiadateľ/projektový partner preukazuje 

vlastníctvo – predkladá list vlastníctva (originál alebo list vlastníctva vytlačený z 

elektronického katastrálneho portálu) alebo zmluvu o dlhodobom prenájme, 

alebo povolenie k dlhodobému užívaniu projektom dotknutej nehnuteľnosti v 

štátom jazyku dotknutého územia - podpísané štatutárnym zástupcom 

partnera, opečiatkované organizáciou s dátumom nie starším ako 90 dní. 

Zmluva o dlhodobom prenájme, resp. povolenie k dlhodobému užívaniu musí 

byť platné minimálne 10 rokov odo dňa podania žiadosti. 

8. Pre projekty s investičnou aktivitou v rámci PO 1: V prípade aktivít zahŕňajúcich 

stavebné činnosti/rekonštrukcie vedúci / cezhraničný partner predkladá 

technické plány týkajúce sa príslušnej aktivity v úradnom jazyku dotknutého 

územia. 



Metódy zúčtovania a kategória výdavkov  
 REFUNDÁCIA!! Najneskorší termín uhradenia výdavkov, ktoré vznikli zo strany 

prijímateľa počas trvania doby oprávnenosti na financovanie, je 1 mesiac po 

ukončení projektu. 

 
Financovanie paušálnou sadzbou sa uplatňuje v prípade (pozn. nie je povinné predkladať ani opisovať účtovné 

doklady za účelom preukázania skutočnej výšky vynaložených prostriedkov): 

1) – prostredníctvom paušálnej sadzby do výšky 5% alebo 15% z priamych projektových výdavkov (okrem personálnych 

výdavkov).   

2) preukázania kancelárskych a administratívnych výdavkov – vo výške 15% oprávnených priamych personálnych 

výdavkov. 

Kategórie výdavkov: 

• personálne výdavky, 

• kancelárske a administratívne výdavky  

• cestovné náklady a výdavky na ubytovanie,  

• výdavky na externú expertízu a služby, 

• výdavky na vybavenie, 

• výdavky na infraštruktúru a stavebné práce. 

 

 



Miesto a spôsob predkladania ŽoFP 

 Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia kompletnú 
žiadosť o finančný príspevok (t.j. formulár ŽoFP v slovenskom 
a maďarskom jazyku, prílohy podľa pokynov uvedených v Príručke pre 
žiadateľa, súhrnný zoznam predkladaných dokumentov).  

Ţiadateľ predkladá: 

 žiadosť a povinné prílohy vyhotovené v jednom (1) origináli a dvoch (2) s 
originálom totožných kópiách spolu s jednou (1) elektronickou verziou (CD, 
DVD, USB kľúč). Je nutné predložiť všetky povinné prílohy, ktoré sú uvedené v 
bode 13.2 Príručky pre žiadateľa. 

 žiadosť a povinné prílohy sa musia pripojiť elektronicky na dátovom nosiči (CD, 
DVD, USB kľúč) vo forme PDF a Excel, žiadosť musí byť vytlačená, zviazaná a 
je podpísaná štatutárnym zástupcom vedúceho partnera na poslednej strane. 

 žiadosť musí byť vyplnená na počítači identicky v maďarskom aj slovenskom 
jazyku (spolu s prekladom zhrnutia do anglického jazyka). 

 žiadatelia musia použiť preddefinované formuláre, ktoré sú súčasťou „balíka 
výzvy“. 



Miesto a spôsob predkladania ŽoFP 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 

Fő tér 4 

2800 Tatabánya  

 

Miesto predkladania: 

 osobne v sídle EZÚS RDV počas pracovných dní v čase od 8,00  do 15,00 hod.; 

 doporučene poštou; 

 expresnou kuriérskou zásielkou . 

Adresa na doručenie ŽoFP 

Označenie: „SKHU/WETA/1901” 



Harmonogram hodnotiaceho procesu v kalendárnych dňoch 

30 
• Administratívne hodnotenie 

7 
• Doplnenie projektovej žiadosti (počítané od prevzatia zásielky) 

30 
• Kvalitatívne hodnotenie - EZÚS RDV, externí hodnotitelia 

40 
• Finálne rozhodnutie - Monitorovací výbor pre FMP 

5 
• Vyrozumenie žiadateľov 

60 
• Kontraktačný proces 

Realizácia projektu sa môže začať najskôr deň po predložení žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku 



Kontakt:  

 

 
www.rdvegtc-spf.eu 

info@rdvegtc-spf.eu 

EZÚS RDV  

929 01 Dunajská Streda 

Biskupa Kondého 4577/18 

Infobod - Nitra 
arpad.bak@unsk.sk 
+421 37 6925 968 

Infobod - Bratislava 
veronika.galova@region-bsk.sk 

+421 248 264 259 
 

EZÚS RDV 

Infobody 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

+36 34 312419; +36 30 162 2320 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
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Obsah tejto prezentácie nemusí odzrkadľovať oficiálne 

stanovisko Európskej únie. 
 

Európsky fond regionálneho rozvoja  



Ďakujem za pozornosť! 


