PROGRAM INTERREG V-A POĽSKO –
SLOVENSKO 2014 - 2020
Názov výzvy:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os

1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Investičná priorita:

6c - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Konkrétny cieľ:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi
a obyvateľmi

Štátna pomoc:

V rámci výzvy môžu byť podporené projekty, v ktorých sa vyskytuje štátna pomoc. V prípade
projektov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, miera financovania bude určená v
súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Typ výzvy:

Uzavretá

Termín vyhlásenia:

12.09.2017

Termín uzávierky:

10.11.2017

Predpoklad ukončenia
hodnotenia:

Jún 2018

Trvanie projektu

Max. 24 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

200 000 EUR
5 000 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 23,79 mil. eur.

Financovanie projektu
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených
výdavkov projektu.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci uvedenej prioritnej osi sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty (Slovenská republika):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Štát (Slovenská republika), resp. organizačná zložka štátu
Územná samospráva (a jej organizačné zložky)
Príspevkové, rozpočtové a iné organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj, obec, mestská
časť
Komory (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
Slovenská lekárska komora)
Školy
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia
Záujmové združenie právnických osôb
Občianske združenie
Nadácia
Cirkvi a náboženské spoločnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Štátny podnik
Akciová spoločnosť (s min. 80 % podielom verejnoprávnych osôb (1.,2.) na základnom kapitáli a min. 80%
podielom verejnoprávnych právnických osôb (1.,2.) na hlasovacích právach)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s min. 80 % podielom verejnoprávnych osôb (2.) na základnom kapitáli a
min. 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (2.) na hlasovacích právach)
Slovenská akadémia vied
Rozhlas a televízia Slovenska
Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou subjektivitou
Európske združenie územnej spolupráce
Slovenský červený kríž
Medzinárodné organizácie
Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu

Oprávnenosť aktivít realizácie
Aktivity sú zamerané na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva (tak
materiálneho, ako aj nemateriálneho) ako aj efektívneho a trvalo udržateľného využitia s cieľom zvýšiť úroveň
atraktivity pohraničia. Najdôležitejším prvkom projektov a aktivít (vrátane investičných) realizovaných v rámci tejto
osi, bude vytvorenie spoločných, trvalo udržateľných výstupov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve,
prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju. Výsledky projektov by sa jednak mali udržať v období realizácie
projektu a mali by tiež generovať rozvojový potenciál v budúcnosti. V prípade projektov týkajúcich sa výstupov
cestovného ruchu, výstupy budú spoločné, poľsko-slovenské, trvalé a vedúce k lepšiemu využitiu kultúrneho a
prírodného dedičstva.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií,
pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných
turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás:
cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a
súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti
železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.),
Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho
dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti,
Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr.
dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém),
Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia
medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi,
národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a
výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov:
integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch
a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných
zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity),
Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o
kultúrne a prírodné dedičstvo,
Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných
vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno-historickom dedičstve, ekológii, športe a
jazykových kurzoch,
Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a
účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch),
Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov
a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia
degradácie prírody a hodnôt krajiny,
Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti,
Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít
súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,
Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva,
aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb;
cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov,
digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva,

výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho
dedičstva.
POZOR: Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

Neoprávnené aktivity
Aktivity, ktorých cieľom je:
•
•

tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry
vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti (napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií,
gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych
domov).

Ďalšie podmienky podľa Príručky:
Výsledky projektov by sa jednak mali udržať v období realizácie projektu a mali by tiež generovať rozvojový potenciál
v budúcnosti.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Investičné aktivity majú viesť k tvorbe spoločných cezhraničných výstupov propagujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo.
Investície realizované v rámci projektov musia byť určené na verejné ciele.
Výsledky projektov obsahujúcich investície by mali viesť k podpore hospodárskej činnosti.
Rekreačná infraštruktúra môže byť podporená iba ako doplnenie cezhraničných chodníkov, napr. vyhliadkové
miesta, alebo ako zaistenie pohodlnej cesty k nim, napr. parkoviská.
Program nebude financovať aktivity, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej
základne ako aj infraštruktúry, ktorej cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej
činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál
predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.
Pridaná hodnota projektu musí byť odzrkadlená v ukazovateľoch produktu realizovaných prostredníctvom
projektu, napr. musí sa týkať nových štandardov, nových e-produktov alebo nových aktivít propagujúcich
dedičstvo.
Výsledkom projektu nemôže byť iba spolupráca organizácií.
Nie je predpokladané financovanie infraštruktúry a vybavenia slúžiaceho na zabezpečenie vzdelávacích
činností, napr. oprava škôl, požiarnych staníc, nákup špeciálnych vozidiel atď.
Rekreačná infraštruktúra musí byť doplnením vyššie uvedených chodníkov (napr. vyhliadkové miesta), musí
zaisťovať pohodlnú cestu k nim (napr. parkoviská, tzv. park and ride), zlepšovať ich atraktivitu pre rôznorodé
potreby. Spolufinancovanie parkovísk bude závisieť od preukázania ich hlavného využitia turistami, ako aj
priameho negatívneho vplyvu chýbajúceho parkoviska na využitie turistického potenciálu danej lokality.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Budú špecifikované vo výzve. Podľa Príručky:
•
•
•
•
•
•
•

Personálne výdavky
Kancelárske a administratívne výdavky
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie
Výdavky na externých expertov a externé služby
Výdavky na vybavenie a zariadenie
Infraštruktúry a stavebné práce (vrátane výdavkov na nákupu nezastavaného pozemku alebo nehnuteľnosti,
ak je nerozlučne spojený s realizáciou projektu (nie viac ako 10 % hodnoty celkových oprávnených výdavkov
projektu),
Prípravné výdavky (výdavky spojené s prípravou projektu budú refundované pod podmienkou, že pre daný
projekt bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného, príspevku a pod podmienkou, že boli zahrnuté v
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Prípravné výdavky nemôžu byť vyššie ako 5 % hodnoty
plánovaných oprávnených výdavkov, uvedených v rozpočte schválenom MV a zároveň nesmú presahovať
hodnotu 50 000 EUR na úrovni rozpočtu celého projektu)

Je potrebné postupovať v zmysle Príručky pre prijímateľa a zvolenej aktivity.

Oprávnenosť miesta realizácie
Poľsko (okres): pszczynský, cieszynský, bielský, mesto Bielsko-Biała, żywiecký, olkuský, chrzanowský, osvienčimský,
wadowický, suský, myślenický, tatranský, nowotarský, limanowský, nowosądecký, mesto Nowy Sącz, gorlický,
bieszczadzký , leský, sanocký, brzozowský, krosnianský, mesto Krosno, jasielský, rzeszowský, mesto Rzeszów,
przeworský, przemyský, mesto Przemyśl, jarosławský, lubaczowský.
Slovensko (okres): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín,
Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov,
Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina
Česká republika (v rámci trojstranných projektov, okresy) Vsetín, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava - mesto

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, poľskom a slovenskom, a
predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie na www.eplsk.eu.
Aplikácia generuje „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”, Potvrdenie je potrebné vytlačiť, podpísať
vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti) a scan podpísaného potvrdenia odoslať elektronickou poštou
na emailovú adresu kontakt@plsk.eu najneskôr dňa 10. novembra 2017.
POZOR: Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Potvrdenia odoslané po termíne ukončenia výzvy
nebudú akceptované a príslušné žiadosti o pridelenie finančného príspevku nebudú zaregistrované.

Špecifické podmienky výzvy:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa môžu predkladať v rámci poľsko-slovenského partnerstva alebo
ako trojstranné projekty, ktoré sú realizované v rámci poľsko-slovensko-českého partnerstva.
V rámci výzvy môžu byť podporené projekty, v ktorých sa vyskytuje štátna pomoc.
Organizácie zo Slovenskej republiky, ktoré majú podľa zákona č. 315/2016 povinnosť registrovať sa v registri partnerov
verejného sektora, musia byť v danom registri zaregistrované pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.

