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 17. výzvu v oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek.
Číslo výzvy: 17/a/FMP/N
Platnost výzvy: 23. 10. 2014, 13:00 hodin – 1. 12. 2014, 13:00 hodin
Výzva je určena pouze pro české žadatele!!!
Aktuální výzva bude podporovat pouze níže uvedené aktivity typu - lidé lidem,
kulturní výměny, lidské zdroje, místní demokracie, plánovací studie, životní
prostředí a cestovní ruch, komunikace.
Vyloučeny jsou komplementární mikroprojekty!!!
Je třeba použít žádost s číslem výzvy, do které výzvy je mikroprojekt
předkládán!!! (nový formulář žádosti)
 Podporovány budou výhradně aktivity vyjmenované níže s prokazatelným
přeshraničním dopadem a s aktivní přeshraniční spoluprací.
 Výše investičních výdajů v rámci mikroprojektu musí být maximálně 60 %
způsobilých výdajů mikroprojektu.
 Podporovány nebudou mikroprojekty zakládající veřejnou podporu.
 Z žádosti musí být zcela zřetelná udržitelnost výstupů a výsledků
mikroprojektu.
 Žadatel předkládá ke kontrole průběh zadávacího řízení před podpisem
smlouvy s dodavatelem nejpozději do 16. 1. 2015.
 Všechna zadávací řízení na dodavatele musí být ze strany Správce
schválena nejpozději před podpisem smlouvy.
 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:
1. Kulturní výměny
a. kulturní a společenské výměny mezi místními skupinami na obou
stranách příhraničního regionu
b. setkávání a výměny mezi mládeží
c. umělecké a sportovní činnosti
d. folklórní slavnosti a podobné akce s důrazem na rozvoj tradic,
dlouhodobé spolupráce a zaměstnanosti, podporované hlavně ve fázi
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2.

3.
4.

5.

6.

jejich vzniku
Místní demokracie
a. školící kurzy zajišťující výměnná setkání k prohlubování dovedností
organizačních struktur mimovládních institucí a organizací
b. síťování a rozvoj spolupráce místní a regionální veřejné správy
s mimovládními organizacemi a institucemi
c. přeshraniční sociální integrace
Lidské zdroje
a. spolupráce v oblasti společného vzdělávání a odborného výcviku
b. propagace přeshraničních pracovních možností
Plánovací a rozvojové studie
a. společné strategie regionálního rozvoje příhraničního regionu s cílem
jasně definovat rozvojové priority
b. analýzy a studie příhraničního území, které vytvářejí předpoklad pro
společné plánování a propagaci víceúčelových záměrů využití a
rozvoje krajiny a příhraničního regionu
c. Příprava dlouhodobějších rozvojových projektů příhraničního území
Mikroprojekty zaměřené na zpracování studií musí být podloženy realizací
aktivit spojených s jejich zpracováním a aktivitami navazujícími na jejich
výsledky!
Životní prostředí
a. vyhodnocování specifických regionálních problémů v rámci ŽP
b. ekologická školení a akce zaměřené na zvyšování veřejného
ekologického povědomí
Cestovní ruch
a. analýzy, studie, plány a opatření zaměřená na posílení institucí
v cestovním ruchu
b. návrh a zavedení nových turistických produktů vytvářejících stálá
pracovní místa
c. propagační a prezentační aktivity podporující atraktivity cestovního
ruchu v příhraničním území
d. vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních přeshraničních
databází atraktivit cestovního ruchu (obsahujících informace o
místních zajímavostech - např. přírodní a kulturní památky, přírodní a
kulturní rezervace, atd.)

Upřesnění pojmů:
Investiční výdaje – jedná se o drobné stavební investice, které vykazují investiční
charakter dle příslušných právních předpisů 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 nebo 60 000 Kč u jednotlivého
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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
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.
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, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj
Maximální délka realizace mikroprojektů:
Maximální délka realizace mikroprojektu je stanovena 31. 5. 2015. Konkrétní termín
ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku, nejpozději však do 31. 05. 2015, za tento termín nelze žádosti prodloužit.
Financování mikroprojektů:
 minimální částka: 3.000 €
 maximální částka: 20.000 €
Přitom výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů
mikroprojektu a zároveň částku 20.000 €. 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
23. 10. 2014, 13:00 hodin do 1. 12. 2014, 13:00 hodin na níže uvedené adrese:
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Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Osobně doručené žádosti budou přijímány v kanceláři č. 314 na výše uvedené adrese.
Kontaktní osoba pro doručení žádosti: p. Zuzana Blanarschová, tel. 573 776 055
Pro doručení žádosti k projednání na RV všemi uvedenými způsoby (osobně,
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.
Další informace:
 Příloha č. 11 k Formuláři žádosti o FP je povinná v případě plánovaných
stavebních investičních výdajů.
 Další informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro žadatele a na
internetových stránkách Správce: www.regionbilekarpaty.cz v odkazu Fond
mikroprojektů.
 Dotazy je možno osobně projednat při konzultacích (po předchozí telefonické
domluvě termínu konzultace) v průběhu přípravy žádosti nebo je lze zasílat emailem na fmp@regionbilekarpaty.cz.
 Správce doporučuje konzultovat projektové záměry před zahájením
přípravy a předložením žádosti.
 Osobní konzultace k této výzvě budou poskytovány do 26. 11. 2014!
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 internetových
stránkách Správců spolu s příslušnými odpověďmi: www.regionbilekarpaty.cz;
www.tsk.sk.
Ve Zlíně 23. 10. 2014
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