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 ve spolupráci s
partnerem projektu Trenčianským samosprávnym krajom 18. výzvu v oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek.
Číslo výzvy: 18/FMP
Platnost výzvy: 01.12.2014, 14:00 – 20.01.2015, 14:00
Výzva je určena pouze pro slovenské žadatele!!!
Aktuální výzva bude podporovat pouze níže uvedené aktivity!!!
V aktuální výzvě není možné předkládat komplementární mikroprojekty!!!
• Podporovány budou výhradně aktivity vyjmenované níže s prokazatelným
přeshraničním dopadem a s aktivní přeshraniční spoluprací.
• Investiční výdaje v rámci této výzvy nejsou způsobilými výdaji
mikroprojektu
• Podporovány nebudou mikroprojekty zakládající veřejnou podporu.
• Z žádosti musí být zcela zřetelná udržitelnost výstupů a výsledků
mikroprojektu.
• V případě, že by pořizovaný majetek nesloužil výhradně pro přeshraniční
spolupráci má Správce právo navrhnout a Regionální výbor schválit
poměrné snížení výšky podpory.
Podporované aktivity:
1. Cestovní ruch
Aktivity zajišťující publicitu a propagaci atraktivit příhraničního území v
následujících oblastech:
 Kulturně-poznávací formy cestovního ruchu (např. tradice, zvyky,
folklór, výstavy, kulturní památky, pamětihodnosti a přírodní bohatství)
 Sportovně-rekreační formy cestovního ruchu:
 Agroturistika
 Cyklotrasy a cyklistické chodníky
 Turistika a turistické zajímavosti
 Naučné chodníky/stezky
 Gastronomické stezky
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Oprávněný žadatelé:
Obecně se jedná o veřejnoprávní subjekty – např. obce, svazky obcí, kraje,
příspěvkové organizace, neziskové organizace, atp. přesný seznam oprávněných
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, Trenčiansky a Žilinský samosprávný kraj
Maximální délka realizace mikroprojektů:
Maximální délka realizace mikroprojektu je stanovena na 6 měsíců. Konkrétní termín
ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku, nejpozději však do 30.06.2015.
Financování mikroprojektů z finančních prostředků ERDF:
• minimální částka: 3.000 €
• maximální částka: 8.500 €
Přitom výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých
výdajů mikroprojektu a zároveň částku 8.500 €.
Struktura financování celkových způsobilých výdajů mikroprojektů je uvedena v
následující tabulce:
Slovenští žadatelé
veřejný sektor

soukromý sektor

ERDF - 85%

ERDF - 80, 75%

Státní rozpočet - 10%

Státní rozpočet – 14,25%

Vlastní zdroje žadatele - 5%

Vlastní zdroje žadatele - 5%

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
01.12.2014, 14:00 hodin do 20.01.2015, 14:00 hodin na níže uvedenou adresu:
Adresa Správce:
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
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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:
Další informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro žadatele a dále na
internetových stránkách Správců: www.regionbilekarpaty.cz a www.tsk.sk v odkazu
Fond mikroprojektů.
Žadatelům doporučujeme projednat projektový záměr v průběhu konzultačních dní, a to
e-mailem, telefonicky nebo osobně po telefonické dohodě.
Konzultace k této výzvě budou poskytovány do 16. 01. 2015.
V SR na adrese Správce:
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Tel.: +421 032/6555 kl. 408, 410, 413, 414, 415, 416, 423
e-mail: fmp@tsk.sk

Dotazy, které se mohou týkat i jiných žadatelů, budou uveřejněny na Internetu spolu s
příslušnými odpověďmi: www.tsk.sk.

Ve Zlíně a v Trenčíně, dne 01.12. 2014
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