Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek
V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika 2007 -2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů
vyhlašuje vedoucí partner projektu Region Bílé Karpaty 11. výzvu v oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek.
Číslo výzvy: 11/FMP/I
Platnost výzvy: 25. února 2013, 14:00 – 10. dubna 2013, 14:00
Podporované aktivity:
Výzva je určena pouze pro české žadatele !!!
Aktuální výzva bude podporovat pouze aktivity na podporu rozvoje drobné
přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu a ostatní infrastruktury a investic.
Vyloučeny jsou komplementární mikroprojekty !!!
 Podporovány budou výhradně aktivity vyjmenované níže s prokazatelným
přeshraničním dopadem a s aktivní přeshraniční spoluprací.
 Mikroprojekty musí být připraveny k realizaci
 Výše investičních výdajů v rámci mikroprojektu musí být minimálně 70 %
způsobilých výdajů mikroprojektu.
 Podporovány nebudou mikroprojekty zakládající veřejnou podporu.
 Z žádosti musí být zcela zřetelná udržitelnost výstupů a výsledků
mikroprojektu a dále prokazatelná využitelnost vybudované infrastruktury
pro přeshraniční spolupráci a aktivity ve vázací době.
 V případě, že by pořizovaný majetek nesloužil výhradně pro přeshraniční
spolupráci a stejně tak v případě, že by nutnost jeho pořízení nebyla
řádně zdůvodněna v odpovídajících částech žádosti, má Správce právo
navrhnout a Regionální výbor schválit poměrné snížení výšky podpory.
Podporované aktivity:
Drobná přeshraniční infrastruktura cestovního ruchu
1. Vybudování, rekonstrukce a modernizace drobné infrastruktury cestovního ruchu
a. podpora infrastruktury propojující rekreační formy cestovního ruchu
s aktivními formami trávení času s prokazatelným přeshraničním
významem – zavádění nových trendů do cestovního ruchu, rozšíření
nabídky poskytovaných služeb (např. lanová centra, lezecké stěny, nové
formy dopravy, atp.), inovativní produkty cestovního ruchu.
b. Vybudování odpočinkových zón na stávajících přeshraničních
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cyklostezkách, cyklotrasách, informačního systému a mobiliáře (např.
odpočívadla, tématické informační tabule, orientační tabule, vybavení
odpočívadel, stojany na kola, mola, lávky, přístřešky).
2. Vybudování, rekonstrukce, technické zhodnocení a modernizace infrastruktury pro
aktivní formy a kulturně poznávací formy cestovního ruchu – vybudování zázemí
pro realizaci kulturně poznávacích forem cestovního ruchu s přeshraničním
významem.
3. Vybudování, rekonstrukce a modernizace naučných stezek, gastronomických
stezek, hippostezek včetně značení a vybavení.
4. Vybudování, technické zhodnocení a modernizace drobné infrastruktury pro
rekreační plavbu.
Ostatní přeshraniční infrastruktura
1. Vybudování a modernizace drobné přeshraniční krizové infrastruktury - systémy
přeshraniční ochrany zdraví, bezpečnosti, protipožární systémy, systémy
včasného varování, protipovodňové systém
2. Investice v oblasti společného odborného výcviku a zavádění technologií na obou
stranách hranice,
3. Infrastruktura pro nepřímou podporu uchování tradičních řemesel a dalších
typických hospodářských zaměření regionu,
4. Vybudování, technické zhodnocení a modernizace drobné infrastruktury pro
zajištění dostupnosti území s ohledem na zpřístupnění území atraktivních pro
cestovní ruch.
5. Pořízení zařízení pro společné internetové portály, databáze a společné
informační systémy.
Upřesnění pojmů:
Investiční výdaje – jedná se o drobné stavební investice, které vykazují investiční
charakter dle příslušných právních předpisů, a nebo nákup dlouhodobého hmotného
majetku pro žadatele v ČR od 40 000,- Kč a dlouhodobého nehmotného majetku pro
žadatele v ČR od 60 000,- Kč.
Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku 40 000 Kč u
jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku anebo 60 000 Kč u jednotlivého
nehmotného dlouhodobého majetku v úhrnu v kalendářním roce a je v tomto roce
uvedeno do používání.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku.
Rekonstrukcí se rozumí zásah do majetku, který má za následek změnu a to účelu
nebo technických parametrů.
! Upozornění !
Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku
do předchozího stavu a provozuschopného stavu. Uvedením majetku do
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provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních
materiálů, dílů, celých součástí nebo celých technologií.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady.
Opravy a údržba nejsou způsobilými výdaji v rámci Fondu mikroprojektů!

Vhodní žadatelé:
Obecně se jedná o veřejnoprávní subjekty – např. obce, svazky obcí, kraje,
příspěvkové organizace, neziskové organizace, atp. přesný seznam vhodných žadatelů
je uveden v Příručce pro žadatele, Příloha č.2.
Místo dopadu mikroprojektů:
Místo dopadu mikroprojektu je vymezeno územní působností Správců.
Na české straně:
území NUTS III: Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.
Na slovenské straně:
Území NUTS III: Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávný kraj
Maximální délka realizace mikroprojektů:
Maximální délka realizace mikroprojektu je stanovena na 12 měsíců. Konkrétní termín
ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku, nejpozději však do 30.6.2014
Financování mikroprojektů:
 minimální částka: 3.000 €
 maximální částka: 30.000 €
Přitom výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů
mikroprojektu a zároveň částku 30.000 €. Celkový rozpočet mikroprojektu může činit
maximálně 40.000 € .
Předkládání žádostí o FP:
Žádosti o finanční příspěvek musí být doručeny v zalepené a řádně označené
obálce osobně, doporučenou poštou, kurýrní či jinou podobnou službou, a to od
25.2.2013, 14:00 hodin do 10.4.2013, 14:00 hodin na níže uvedenou adresu:
Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Pro doručení žádosti k projednání na RV všemi uvedenými způsoby (osobně,
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doporučenou poštou, nebo kurýrní službou) je relevantní datum na poštovním razítku,
nebo datum a čas osobního doručení územně příslušnému Správci. Žádosti s
razítkem po tomto termínu budou zamítnuty a vráceny na adresu žadatele.
Žádosti doručené jiným způsobem nebudou zaevidovány.
Další informace:
 Další informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro žadatele a dále na
internetových stránkách Správců: www.regionbilekarpaty.cz v odkazu Fond
mikroprojektů.
 Dotazy je možno také osobně projednat při konzultacích (po telefonické
dohodě termínu konzultace) v průběhu přípravy žádosti nebo je lze zasílat emailem. Správce důrazně doporučují konzultovat projektové záměry před
zahájením přípravy a předložením žádosti. Dotazy je možno také osobně
projednat při konzultacích (po telefonické dohodě termínu konzultace) v
průběhu přípravy žádosti nebo je lze zasílat e-mailem. Konzultace k této
výzvě budou poskytovány do 4.4.2013 !
Kontaktní adresa:
Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
tel.: +420 573 776 055
Dotazy, které se mohou týkat i jiných žadatelů, budou uveřejněny na Internetu spolu s
příslušnými odpověďmi: www.regionbilekarpaty.cz; www.tsk.sk.

Ve Zlíně 25.2.2013
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