
 

 

 
 

Region Bílé Karpaty a Žilinský samosprávný kraj  

Správci Fondu malých projektů 
Vyhlásili dne 10.1.2022 

10. výzvu na předkládání žádostí 

o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku pro malé projekty 
v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 

Datum uzavření:  22.2.2022 
Prioritní osa:   3. Rozvoj místních iniciativ  
Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi 

občany (11b) 

Maximální výše podpory z EFRR: 20 000 EUR 
Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 
23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše 
způsobilých výdajů. 
 
TYPY AKTIVIT např.: 

• Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblasti efektivní 
správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví (I). 

• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy (J). 

• Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur (K). 

NÁŠ TIP: 
Rozvoj partnerské spolupráce v oblasti životního prostředí, efektivní správy, vzdělávání a přírodního 
a kulturního dědictví. Společně s přeshraničním partnerem máte možnost podpořit rozvoj 
přeshraničního regionu např.:  

• Na výměnu zkušeností a přenos know-how mezi partnery projektu (např. zpracování 
společných postupů na zvládání mimořádné situace, workshopy, sociální oblast – společné 
školení zam-ců a pořízení aktivizačních pomůcek); 

• V oblasti osvěty – rozvoj a podpora zdravého životního stylu, environmentální oblast, 
celospolečenské problémy, smart technologie a jejich využití (např. smysluplné trávní volného 
času v přeshraničním regionu; ochrana přírody, třídění odpadu; práce s desinformacemi, 
šikana a způsoby řešení apod.); 

• Společná výměnná aktivita mezi partnery projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné 
poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy, řešení společných témat – např. 
aktivity zaměřené pro seniory, děti, střediska volného času, sportovní oddíly/kluby, folklorní 
soubory apod.); 

• Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné správy a přenos know-
how (cestovní ruch, enviro, smart řešení v obcích apod.); 

• Uspořádání společné veřejné aktivity v kulturně-rekreační/sportovní oblasti či aktivity 
podporující identitu a tradice. 
 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci DOPORUČUJEME realizaci naplánovat na letní 
období 2022 (menší pravděpodobnost omezení a restrikcí spojených s COVID-19). 

 
Výzva umožnuje financovat výdaje na vybavení (INV) do výšky max. 40% z celkových způsobilých 

výdajů projektu. 
Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde: 

https://www.regionbilekarpaty.cz                                                                fmp@regionbilekarpaty.cz 
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