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1. ÚVOD 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej 

len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi 

Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 

(ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-

A Slovenská republika – Maďarsko. Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 

– Maďarsko (ďalej Program) bol schválený Európskou komisiou Vykonávacím 

Rozhodnutím C() 7237 dňa 18. októbra 2018.  

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov (ďalej ako FMP MV) môže zmeniť alebo 

doplniť znenie a podmienky výzvy kedykoľvek pred uplynutím termínu na predkladanie 

žiadostí. Zmeny alebo doplnenia sa nemôžu týkať hodnotiacich kritérií a kritérií 

oprávnenosti. Žiadateľ, ktorý predložil svoju žiadosť pred zverejnením zmeny alebo 

doplnenia výzvy nemôže byť v dôsledku nových podmienok v nevýhode.  

FMP MV môže po konzultácii s Riadiacim orgánom (RO) rozhodnúť o zrušení výzvy 

kedykoľvek, najmä ak 

 sa v procese vyskytnú nezrovnalosti súvisiace predovšetkým s porušením princípu 

rovnakého zaobchádzania, 

 výnimočné okolnosti alebo vis major neumožnia implementáciu plánovaných 

aktivít. 

V prípade, ak dôjde k zrušeniu výzvy, informácie o zrušení budú publikované na webovej 

stránke EZÚS Rába-Dunaj-Váh www.rdvegtc-spf.eu, ako aj na webovej stránke Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko www.skhu.eu. Prípadné straty 

vyplývajúce zo zrušenia výzvy nie sú nárokovateľné.  

http://www.skhu.eu/


 
 
 

 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

 
 

3 

2. PRIORITY A CIELE 

Celkovým cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti 

podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi 

na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. 

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich 

špecifických cieľov: 

 

Prioritná os 1 - Príroda a kultúra 

Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti 

Tento špecifický cieľ je zameraný na lepšie využívanie endogénneho prírodného a 

kultúrneho potenciálu regiónu pre 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; a zvýšenie počtu návštevníkov 

programovej oblasti. 

 

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít pre PO1 

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,  
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● založenie komunitných záhrad, 

● tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných 

oblastí;vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu dedičstva 

(oprávnené len ako vstupy komplexných investičných projektov).   

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.  

Kultúra:  

● propagácia kultúrneho dedičstva, 

● organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí, 

● organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov, 

● organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov, 
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● 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. 

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. 
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Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb 

žijúcich v pohraničnej oblasti 

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a 

rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi 

Tento špecifický cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, 

aktívnu cezhraničnú výmenu skúseností; zlepšenie 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; vysokú úroveň sociálnej účasti na cezhraničných 

aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový 

región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.  

 

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít pre PO4 

● 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), 
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 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. 
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3.  INFORMÁCIE O VÝZVE 

Typ výzvy:      otvorená výzva 

Dátum vyhlásenia:     01.04.2019 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:  30.06.2019 

      30.09.2019     

      28.02.2020 

Výzva je od 1.4.2019 nepretržite otvorená.  Hodnotenie predložených žiadostí sa začne vždy 

po termíne uzávierky hodnotiaceho kola.   

 

Celková alokácia z EFRR: 

PO1 – „Príroda a kultúra“: 978.153,54 EUR  

PO4 – „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v 

pohraničnej oblasti“: 3.696.740,47 EUR 

 

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov si vyhradzuje právo prideliť inú výšku 

dostupných finančných prostriedkov a zvýšením alokácie pri zachovaní celkovej výšky 

dostupných EFRR zdrojov pre podporu malých projektov v rámci FMP môže rozhodnúť 

o financovaní ďalších projektov.  

 

Maximálna a minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu: 

Minimum: 20 000 EUR 

Maximum: 50 000 EUR 

 

Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov (vrátane cezhraničných partnerov 

a partnerov bez rozpočtu): 

• Verejné inštitúcie; 

• Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;  

• Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo 



 
 
 

 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

 
 

9 

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 

Kompletný zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v Príručke pre žiadateľa. 

 

 

4. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

Oprávnenosť miesta realizácie 

Podporené projekty sa musia realizovať na oprávnenom území FMP: 

 SK010 - Bratislavský kraj  

 SK021 - Trnavský kraj  

 SK023 – Nitriansky kraj 

 

 HU101 - Budapest főváros 

 HU102 - Pest megye 

 HU103 - Komárom-Esztergom megye 

 HU212 - Győr-Moson-Sopron megye 

 

Teritoriálne pokrytie západnej programovej oblasti je jasne zobrazené na nasledujúcej mape. 
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Oprávnenosť žiadateľov 

Za oprávnených sú považovaní žiadatelia so sídlom alebo pobočkou registrovanou 

v programovom území, spĺňajúci právne kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa (kapitola 2 

– Podmienky oprávnenosti).  

 

Oprávnenosť partnerstva 

Žiadateľ musí nadviazať partnerstvo s jedným cezhraničným partnerom zo slovensko-

maďarského pohraničia.  

Požiadavka partnerstva bude automaticky splnená v prípade, ak je žiadateľ Európskym 

zoskupením územnej spolupráce (EZÚS).  

Do jedného projektu môžu byť zapojení maximálne dvaja projektoví partneri disponujúci 

rozpočtom a maximálne dvaja projektoví partneri bez rozpočtu.  

Vedúci partner a projektoví partneri  majú v rámci jednej prioritnej osi pri aktuálnej výzve 

oprávnenie podať žiadosť o finančný príspevok raz ako Vedúci partner a raz ako partner 

malého projektu. Vedúci partner a projektoví partneri v rámci tej istej prioritnej osi a v 

pozícií
1
  nepodajú ďalšiu žiadosť minimálne 2 roky od dátumu schválenia žiadosti pod 

Fondom malých projektov Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.     

Podrobnejšie informácie dostupné v Príručke pre žiadateľa (kapitola 2 – Podmienky 

oprávnenosti).  

 

Časová oprávnenosť realizácie projektu  

Maximálna dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov.  

 

Oprávnenosť výdavkov 

Výdavky projektu musia priamo súvisieť s aktivitami potrebnými pre jeho realizáciu a musia 

byť zahrnuté v podrobnom rozpočte projektu, ktorý tvorí súčasť formulára Žiadosti o FP. 

Výdavky projektu musia vzniknúť v období realizácie projektu stanovenom v zmluve 

o poskytnutí finančného príspevku, ktoré je obdobím oprávnenosti výdavkov pre daný 

                                                
1
 Vedúci partner alebo partner 
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projekt. Podmienky oprávnenosti výdavkov sú podrobnejšie popísané v dokumente Príručka 

oprávnenosti výdavkov. 

 

 

5. FINANCOVANIE PROJEKTU  

Celkový rozpočet malého projektu zahŕňa príspevok z EFRR a vlastnú spoluúčasť. Každý 

prijímateľ môže získať príspevok z EFRR maximálne vo výške 85% z oprávnených 

výdavkov. Prijímateľom malých projektov nebude poskytované štátne spolufinancovanie. 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa predstavuje 15% z výšky oprávnených výdavkov.   

Príspevok z EFRR je poskytovaný prijímateľom vo forme nenávratnej finančnej podpory. 

Financovanie je spravidla realizované formou refundácie. 

 

 

6. SPÔSOB PREDKLADANIA ŽIADOSTI  

Žiadosti o FP musia byť predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole 5 Príručky pre 

žiadateľa. Podpísaná (a opečiatkovaná) Žiadosť o FP musí byť predložená dvojjazyčne - 

v maďarskom a slovenskom jazyku. Žiadosť a povinné prílohy musia byť predložené 

v papierovej forme v jednom  (1) origináli a dvoch (2)  s originálom totožných kópiách spolu 

s jednou (1) elektronickou verziou (CD, DVD, USB kľúč), v predpísanom formáte v súlade s 

Príručkou pre žiadateľa. 

Žiadatelia musia využívať vopred dané formuláre, ktoré sú súčasťou „Projektového balíka“. 

 

Žiadosti o FP musia byť doručené osobne, kuriérom alebo zaslané poštou do stanoveného 

termínu na nasledujúcu adresu:  

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

2800 Tatabánya, Fő tér 4. 
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Pre získanie podrobnejších informácií navštívte webovú stránku Fondu malých projektov:  

www.rdvegtc-spf.eu alebo nadviažte kontakt s organizáciou zodpovednou za realizáciu 

Fondu malých projektov (EZÚS Rába-Dunaj-Váh), resp. kontaktujte  Info body v Nitre 

a Bratislave. EZÚS Rába-Dunaj-Váh publikuje odpovede na často kladné otázky (FAQ) 

prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky. Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov 

organizované informačné dni. Podrobnejšie  informácie budú zverejnené na webovej stránke 

www.rdvegtc-spf.eu.  

 

Podrobné informácie a podmienky tejto výzvy nájdete v dokumente „Príručka pre 

žiadateľa“, ktorý je súčasťou balíka dokumentov výzvy. 

 

  

http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
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7. PRÍLOHY VÝZVY 

Balík obsahuje nasledovné dokumenty: 

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 

 Súhlas s poskytnutím osobných údajov 

 Záznam z prieskumu trhu 

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 
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