Interreg SKHU Fond malých
projektov v západnom
pohraničnom regióne

Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva na predkladanie ŽoFP pre malé projekty








Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 03.09.2018
Dátum uzavretia: 02.11.2018
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
 Maximálny povolený podiel jednotlivých partnerov na
celkovom rozpočte projektu je stanovený v pomere
70% : 30%

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na 1. výzvu
 Celková alokácia z EFRR na PO1 – Príroda a kultúra

264 875,30 EUR
 Celková alokácia z EFRR na PO4 - Podpora
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a
osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

794 625,80 EUR

Indikátory PO1
Programový indikátor výsledku pre PO1:
 Celkový počet návštevníkov v regióne
Špecifické programové indikátory výstupu
v rámci PO1:
 Zvýšenie počtu návštevnosti podporovaných
lokalít kultúrneho a národného dedičstva
a atrakcií;
 Plocha podporovaných biotopov na
dosiahnutie lepšieho stavu ochrany;
 Dĺžka zrekonštruovaných a novo
vybudovaných „zelených ciest“.

V prípade, ak projekt
prispieva k viacerým
špecifickým
projektovým
indikátorom výstupu,
žiadateľ vyčísli
všetky relevantné
indikátory

Indikátory PO4
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.

V prípade, ak projekt
prispieva k viacerým
špecifickým
projektovým
indikátorom výstupu,
žiadateľ vyčísli
všetky relevantné
indikátory

Cieľové skupiny
Malé projekty musia byť zamerané na jednu z cieľových skupín, ktoré
sú aktívne zapojené aj v rámci prípravy a realizácie projektu.
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

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 jednorázove 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 viažu 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 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 naprojektované, realizované, nezahŕňajú ani
spoločné aktivity či osobné stretnutia projektových partnerov nebudú podporené.Vo výbere budú
uprednostnené projekty podporujúce trvalú udržateľnosť spolupráce.
 Prioritná os 1 : Príroda a kultúra – prioritne budú podporené malé projekty prispievajúce k ochrane
prírody a krajiny, zahŕňajúce malé investície v oblasti turizmu, životného prostredia a kultúry

Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov pre PO1, PO4
• Verejné inštitúcie;
• Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
• Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry SR /
Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti
Maďarska);
• 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

Kompletný
zoznam
oprávnených
žiadateľov je
uvedený
v Príručke pre
žiadateľa.

Partnerstvo projektu


Projekty musí realizovať projektové partnerstvo zahŕňajúce 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)

Prílohy výzvy
1.

Príručka pre žiadateľa

2.

Formulár Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre malé projekty

3.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre malé projekty

4.

Príručka oprávnenosti výdavkov

5.

Príručka propagácie a viditeľnosti malých projektov

6.

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

7.

Návrh Partnerskej dohody

8.

Formulár administratívneho hodnotenia malého projektu pre PO1

9.

Formulár administratívneho hodnotenia malého projektu pre PO4

10.

Formulár kvalitatívneho hodnotenia malého projektu pre PO1

11.

Formulár kvalitatívneho hodnotenia malého projektu pre PO4

12.

Podrobná definícia kritérií pre hodnotenie malých projektov pre PO 1

13.

Podrobná definícia kritérií pre hodnotenie malých projektov pre PO 4

14.

Minimálne hodnoty indikátorov na projekt

15.

Postup podávania sťažnosti

16.

Formulár sťažnosti

Prílohy k ŽoFP
1.

žiadateľ/všetci projektoví partneri predložia vo svojom jazyku kópiu
dokladu o pridelení IČO (alebo Štatút, Zakladateľskú listinu, či Výpis
z obchodného registra), ktorým deklarujú súlad oblasti svojho pôsobenia
so zameraním výzvy, každý z partnerov predkladá vo svojom jazyku

2.

žiadateľ/všetci projektoví partneri predložia kópiu finančnej uzávierky za
posledný účtovný rok, každý z partnerov predkladá vo svojom jazyku

3.

žiadateľ/projektoví partneri predložia Vyhlásenie o spolufinancovaní –
každý z partnerov, ktorý sa finančne podieľa na financovaní projektu
predkladá prehlásenie dvojjazyčne *
žiadateľ/projektový partner predloží Čestné vyhlásenie I. – obsahujúce
informácie ohľadom záznamov v registri trestov a záväzkov voči daňovým
úradom, inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia budú zahrnuté v
úplnom štatutárnom vyhlásení, každý z parnerov predkladá dvojjazyčne

4.

*dvojjazyčne sa
myslí
v slovenskom
a maďarskom
jazyku

5.

Čestné vyhlásenie II. – obsahujúce vyhlásenie, že žiadateľ/projektový partner nie
je v konkurze alebo v konkurznom konaní, v likvidácií, v reštrukturalizácii,
skrachovaný alebo reštrukturalizovaný, nepožaduje sa od neho vrátenie finančnej
pomoci na základe rozhodnutia Rady Európy, ktoré vyhlasuje pomoc za
nezákonnú a nekompatibilnú so spoločným trhom; nie je odsúdený na zákaz
prijímania dotácií, trestaný zákazom prijímať pomoc a podporu, ktorú poskytujú
fondy Európskej Únie, alebo trestom zákazu participovať vo verejnom obstarávaní
za špeciálnych podmienok, každý z partnerov predkladá dvojjazyčne

6.

Zdôvodnenie rozpočtu (záznam z prieskumu trhu) – žiadateľ/projektový partner
musí vypracovať špeciálnu tabuľku, ktorá sumarizuje všetky plánované
subdodávky. Na základe prieskumu trhu musí žiadateľ/projektový partner pre
každú subdodávku označiť: meno a sídlo dodávateľa, technickú špecifikáciu,
komunikačný prostriedok, jednotkovú cenu, počet jednotiek a finálnu cenu. Cena
udaná v rozpočte projektu by mala byť priemerom troch vyhlásených ponúk,
každý z parnerov, ktorý sa finančne podieľa na financovaní projektu predkladá
prehlásenie dvojjazyčne

7.

Žiadateľ/projektový partner predkladá Vyhlásenie o tvorbe príjmov
(vyhlásenie o tom, že podaný malý projekt nebude vytvárať žiadny príjem),
každý z parnerov predkladá dvojjazyčne

8.

Žiadateľ/projektový partner predkladá Vyhlásenie o štátnej pomoci
(vyhlásenie o tom, že požadované financovanie nepredstavuje štátnu pomoc),
každý z partnerov predkladá dvojjazyčne

9.

Žiadateľ/projektový partner predkladá Vyhlásenie o partnerstve, každý
z partnerov predkladá dvojjazyčne

10.

V prípade aktivít stavebnej činnosti/rekonštrukcie
(platí pre projekty
s investičnou aktivitou v rámci PO 1) žiadateľ/projektový partner predkladá
Vyhlásenie o Natura 2000, každý z partnerov predkladá vo svojom jazyku, ak je
relevantné

11.

V prípade aktivít stavebnej činnosti/rekonštrukcie
(platí pre projekty
s investičnbou aktivitou v rámci PO 1) žiadateľ/projektový partner predkladá
Vyhlásenie o nutnosti spracovania EIA, každý z partnerov predkladá vo svojom
jazyku, ak je relevantné

12.

V prípade aktivít stavebnej činnosti/rekonštrukcie
(platí pre projekty
s investičnou aktivitou v rámci PO 1) žiadateľ/projektový partner preukazuje
vlastníctvo – predkladá list vlastníctva (originál alebo list vlastníctva vytlačený
z elektornického katastrálneho portálu) alebo predkladá zmluvu o dlhodobom
prenájme alebo povolenie k dlhodobému užívaniu projektom dotknutej
nehnuteľnosti v jazyku dotknutého územia. Zmluva o dlhodobom prenájme
resp. povolenie k dlhodobému užívaniu musí byť platné minimálne 10 rokov
odo dňa podania žiadosti o FP. Z
V prípade aktivít stavebnej činnosti/rekonštrukcie
(platí pre projekty
s investičnou aktivitou v rámci PO 1) žiadateľ/projektový partner predkladá
technické plány týkajúce sa príslušnej aktivity v jazyku dotknutého územia.

13.

14.

Žiadateľ/projektový partner predloží životopisy jednotlivých členov
projektového tímu, každý z partnerov predkladá životopisy dvojjazyčne

15.

Súhlas
s
použitím
osobných
údajov
štatutárnych
zástupcov
žiadateľa/projektových partnerov a členov projektového tímu. Každá dotknutá
osoba predkladá súhlas vo svojom zrozumiteľnom jazyku (v maďarčine alebo
slovenčine).

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).
Žiadateľ predkladá:
 v tlačenej forme 1 x ORIGINÁL kompletnej žiadosti o finančný príspevok
zviazaný pevnou väzbou (obsahujúci: 1 originál formuláru ŽoFP
v slovenskom jazyku, 1 originál formuláru ŽoFP v maďarskom jazyku a 1
originál príloh, súhrnný zoznam predkladaných dokumentov)
 v tlačenej forme 2 x KÓPIA kompletnej žiadosti o finančný príspevok
zviazaná pevnou väzbou (každá kópia obsahuje: 1 kópia formuláru ŽoFP
v slovenskom jazyku, 1 kópia formuláru ŽoFP v maďarskom jazyku a 1 kópia
príloh, súhrnný zoznam predkladaných dokumentov)
 ORIGINÁL a KÓPIE formulárov ŽoFP musia byť podpísané a opečiatkované
na prvej strane žiadosti štatutárnym zástupcom vedúceho partnera, a
priložené v elektronickej forme: 1x na CD/DVD/USB, ŽoFP v excel formáte,
naskenované ŽoFP a príslušné prílohy (vo formáte PDF)


Miesto a spôsob predkladania ŽoFP
Miesto predkladania:
 osobne v sídle FMP VP do 2.11.2018 do 15.00 hod
 doporučenou poštou s najneskorším dátumom odoslania 2.11.2018
 expresnou kuriérskou zásielkou s najneskorším dátumom odoslania 2.11.2018
Adresa na doručenie ŽoFP

Rába-Duna-vág Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
Označenie: „Výzva na predkladanie ŽoFP v rámci FMP”

Obdobie realizácie projektu
Harmonogram hodnotiaceho procesu (vyjadrené počtom kalendárnych dní)
60/

• Obdobie otvorenia výzvy
(*60 pre pilotnú výzvu; 180 dní pre hodnotiace kolá otvorenej výzvy)

180

30

7

30

40

5

45

• Administratívne hodnotenie
• Doplnenie projektovej žiadosti (počítané od prevzatia zásielky)
• Kvalitatívne hodnotenie - EZÚS Via Carpatia, EZÚS RDV, externí hodnotitelia
• Finálne rozhodnutie - Monitorovací výbor pre FMP
• Vyrozumenie žiadateľov

• Kontraktačný proces

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

Kategórie výdavkov v rozpočte projektu
•
•
•
•
•
•

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.

Pri stanovení rozpočtu a jeho zdôvodnení je žiadateľ/projektový partner
povinný vypracovať špeciálnu tabuľku ZDÔVODNENIE ROZPOČTU
sumarizujúcu všetky plánované subdodávky.
Na základe prieskumu trhu musí žiadateľ/projektový partner pre každú
suboddávku uviesť: meno a sídlo dodávateľa, technickú špecifikáciu,
komunikačný prostriedok, jednotkovú cenu, počet jednotiek
a finálnu cenu.
Cena uvedená v rozpočte projektu by mala predstavovať priemernú hodnotu
troch ponúk.

Zjednodušené metódy zúčtovania výdavkov
Najneskorší termín zaplatenia výdavkov, ktoré vznikli zo
strany prijímateľa počas trvania doby oprávnenosti na
financovanie, je 2 mesiace po ukončení projektu.
Financovanie paušálnou sadzbou sa uplatňuje v prípade:
1) preukázania personálnych výdavkov – vo výške 20%
priamych nákladov na projekt, okrem personálnych výdavkov.
2) preukázania kancelárskych a administratívnych výdavkov –
vo výške 15% oprávnených priamych personálnych výdavkov.
(nie je povinné predkladať ani opisovať účtovné doklady
za účelom preukázania skutočnej výšky vynaložených
prostriedkov)

prenájom kancelárie,
poistnenie a dane týkajúce sa
nehnuteľnosti a vybavenia
kancelárií (napr. poistenie proti
požiaru, krádeži),
účty za verejné služby (napr.
elektrina, kúrenie, voda),
kancelárske potreby,
všeobecné účtovníctvo
poskytované výlučne vo vnútri
prijímajúcej organizácie,
archívy,
údržba, upratovanie a opravy
(vrátane čistiacich prostriedkov),
ochrana a bezpečnosť na
pracovisku,
IT systémy
komunikácia (napr. telefón, fax,
internet, poštové služby, vizitky),
bankové poplatky za otvorenie
a vedenie projektového účtu,
poplatky za medzinárodné
finančné transakcie

Kontakt:
Telefonicky: +36 34 312 419; +421 905 335 074
EZÚS RDV
E-mailom: info@rdvegtc-spf.eu

Infobod - Nitra
arpad.bak@unsk.sk
+421 37 6925 968
Infobody
Infobod - Bratislava
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 248 264 259

WEB KONTAKT:

www.rdvegtc-spf.eu
info@rdvegtc-spf.eu

Ďakujem za pozornosť!

