
  

 

 
 

Region Bílé Karpaty  
Správce Fondu malých projektů 

Vyhlásil dne 10.1.2022 

11. 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:   2. Kvalitní životní prostředí 

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního 
dědictví (6c) 

Maximální výška podpory z EFRR:   investiční projekty 30 000 EUR 
 neinvestiční projekty 20 000 EUR 

Pro investiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 
35 294,12 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 30 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše 
způsobilých výdajů. 
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: 

• Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 
přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví (A).  

• Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám 
(např. značení, oddychové zóny) (B). 

• Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení 
propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu (C).  

• Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kult. a přírodního dědictví (F).  

 NÁŠ TIP: 

Společně s přeshraničním partnerem máte možnost předložit projekt např. na: 

• Vybudování tematické naučné stezky spojující přírodní a kulturní zajímavosti regionu 
s umístěním informačních tabulí a doplňkové infrastruktury; 

• Vytvoření specifických stezek a tras pro sportovní turistiku včetně jejich značení a mobiliáře 
(lyžařské, běžecké, skialpinistické, cyklistické, in-line stezky apod.) a zavedení inovativních 
řešení směřujících k propagaci daného území; 

• Zavedení inovativních řešení v oblasti cyklistiky, chůze a dalších forem čisté mobility k tomu, 
aby byly města a obce čistější, ekologičtější a uhlíková stopa v krajině menší.  
 

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

 
Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde:  

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