INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
MAĎARSKO
Názov výzvy:

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os

1. Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Schéma pomoci de
minimis:

Uplatňuje sa

Typ výzvy:

priebežne otvorená, pokiaľ neprídu projekty do výšky 125 % alokácie

Termín vyhlásenia:

06.04.2018

Spôsob hodnotenia:
1. Kolo
04.05.2018

2. Kolo

3. Kolo

4. Kolo

5. Kolo

01.06.2018

29.06.2018

27.07.2018

24.08.2018

Trvanie projektu

n - kolo
každé ďalšie 4
týždne

maximálna doba realizácie projektu je 16 mesiacov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000,00 EUR.

Financovanie projektu
Maximálny celkový rozpočet projektu (podľa počtu zapojených malých a stredných podnikov, ďalej len „MSP“):
1 MSP
220 000 EUR

2 MSP
440 000 EUR

3 MSP
660 000 EUR

Projekty, na ktoré sa nevzťahuje pravidlo štátnej pomoci:
Prijímateľ ( v rámci SR)
Organizácie štátnej správy
Ostatné organizácie verejnej
správy
Mimovládne/neziskové
organizácie
Súkromný sektor

Príspevok v %

Príspevok
EFRR

Štátne
spolufinancovanie

100 %

85 %

15 %

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov
žiadateľa
0%

95 %

85 %

10 %

5%

95 %

85 %

10 %

5%

90 %

85 %

5%

10 %

Projekty, na ktoré sa vzťahuje pravidlo štátnej pomoci (pomoci De minimis)
Prijímateľ ( v rámci SR)
Organizácie štátnej správy

Príspevok v %

Príspevok
EFRR

Štátne
spolufinancovanie

100 %

85 %

15 %

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov
žiadateľa
0%

Ostatné organizácie verejnej
správy
Mimovládne/neziskové
organizácie
Mikropodniky a malé podniky
Stredné podniky

95 %

85 %

10 %

5%

95 %

85 %

10 %

5%

85 %
85

85 %
85 %

0%
0%

15 %
15 %

Oprávnenosť žiadateľa / partnera
Vedúci partner - Verejný orgán vo väčšinovom vlastníctve štátu, rozvojovej agentúry alebo Regionálnej a miestnej
organizácie cestovného ruchu ( KOCR,OOCR)
Požiadavky:
• zameranie: podľa zakladajúceho dokumentu (listiny) - rozsah pôsobnosti musí byť v oblasti rozvoja MSP a /
alebo kultúrneho dedičstva a / alebo regionálneho / strategického rozvoja
• skúsenosti:
musí mať najmenej 3 roky skúseností v oblasti rozvoja MSP a / alebo kultúrneho dedičstva
mať najmenej tri roky činnosti v oprávnenej oblasti programu
skúsenosti s INTERREG projektami, prípadne skúsenosť s riadením projektu v oblasti rozvoja kultúrneho
dedičstva najmenej v hodnote 1 000 000 EUR
• úlohy:
príprava žiadosti o FP
koordinácia projektových partnerov
zosúladenie projektových aktivít MSP a VP zapojených do projektu
predloženie žiadosti o FP
podpora realizácie projektu
eliminácia rizík a riešenie problémov
predkladanie následných monitorovacích správ o projekte
zabezpečenie komunikačných/informačných aktivít pre celý projekt
Projektový partner – Mikro, malý a stredný podnik.
Požiadavky:
• Podniky musia preukázať aspoň jeden uzavretý finančný rok prevádzky;
• Podniky musia mať za posledný finančný rok kladný alebo nulový výsledok súvahy;
• Podniky musia prevziať priamu zodpovednosť za prípravu a riadenie projektovej časti z odborného a finančného
hľadiska a nesmú konať ako sprostredkovatelia,
• Podniky musia mať skúsenosti a schopnosť preukázať svoju schopnosť riadiť svoj podiel na aktivitách v rámci
projektu.
• Podniky musia preukázať svoju finančnú a administratívnu kapacitu na riadenie svojho podielu na projekte
(zabezpečenie predbežného financovania vlastného príspevku);
• Podniky nemajú žiadne verejné nedoplatky (podniky SK majú poskytnúť potvrdenie ohľadom daňových dlhov a
podniky z HU musia byť zahrnuté do databázy "Daňovníci bez verejných dlhov");
• Podniky musia byť transparentné;
• Podniky musia rešpektovať pravidlo de minimis a poskytnúť vyhlásenie týkajúce sa aplikácie pravidiel de
minimis;
• Podniky musia mať najmenej jedného zamestnanca.
Minimálna požiadavka na partnerstvo je jedna registrovaná organizácia na Slovensku a jedna v Maďarsku:
•

Minimum – Vedúci partner + 1 MSP partner

•

Maximum - Vedúci partner + 3 MSP partneri

Kritériá spolupráce:
• Spoločná príprava

•
•
•

Spoločná implementácia
Spoločný personál (internal staff)
Spoločné financovanie

Oprávnenosť aktivít realizácie
Podporované aktivity
•
•

•
•
•

•

•
•

spolupráca a rozvoj miest kultúrneho dedičstva prostredníctvom kombinácie inštitúcií kultúrneho dedičstva
a poskytovateľov služieb, zmiešané využívanie lokalít kultúrneho dedičstva (investície do uľahčovania finančnej
údržbu týchto lokalít) a integrácia rôznych funkcií (diverzifikácia funkcií kultúrneho dedičstva miesta);
obnova menších oblastí kultúrneho dedičstva s cieľom rozvoja kreatívneho priemyslu a/alebo cestovného
ruchu (napr. kreatívne priemyselné uzly používané rôznymi firmami, ako sú tvorcovia filmov, dizajnéri, eventové
spoločnosti, remeselníci, reštaurácie, atď. agentúry cestovného ruchu, zapojenie miestnych výrobcov atď.) a
ich prepojenie;
vytvorenie a prevádzka lesníckych škôl s cezhraničným dosahom; cezhraničná sieť outdoorových
vzdelávacích lokalít (napr. na teambuilding), menšie investície do rekreačnej turistiky a menšie zábavné
parky;
rozvoj cezhraničných turistických produktov a integrácia aktérov cestovného ruchu na tematické trasy;
okrem toho spoločná cezhraničná mediálna spolupráca, nakrúcanie krátkych filmov a filmových snímok; a v
širšom zmysle sa podporuje aj spolupráca cezhraničných destinácií a poskytovateľov služieb;
rozvoj menšieho cestovného ruchu zameraného na kvalitu poskytovaných služieb, v rámci miestnych
environmentálnych alebo kultúrnych aktivít, pre malé a stredné podniky (inovácie produktov a služieb,
uplatňovanie inovatívnych riešení a zavádzanie IKT, rozvoj turistiky s vysokou pridanou hodnotou na
špecializovaných trhoch - kultúrny a ekologický cestovný ruch, gastronomická turistika, turistika, púť,
geoturistika, extrémny cestovný ruch, wellness, zdravotná a kozmetická turistika, udalosť a obchodná turistika
atď.);
spoločný rozvoj produktov cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu a ponuky a rozvoj
cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku (napr. podpora budovania bezpečných a udržateľných
cezhraničných vodných ciest malých plavidiel, nákladnú prepravu a infraštruktúru, ako sú prístupy a výstupy
vodných tokov, parkovanie, nakladanie a vykladanie plavidiel, značenie trasy a nebezpečenstva na vodnom
toku);
rozvoj cezhraničných služieb cestovného ruchu a podporných zariadení pre aktívny cestovný ruch (napr.
bicykel, voda, turistické trasy);
plánovanie a budovanie bezpečných a trvalo udržateľných cezhraničných zdieľaných "zelených ciest" a
infraštruktúry, infraštruktúry turistických chodníkov, ako sú parkoviská, toalety, sprchy, umývanie bicyklov,
prístrešky atď.

Neoprávnené aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

vybudovanie a rozvoj kultúrnych domov
vybudovanie a rozvoj návštevníckych centier
vybudovanie a rozvoj vyhliadkových veží
vybudovanie a rozvoj ubytovacích a stravovacích služieb
štúdie
podpora výroby a spracovania primárnych poľnohospodárskych výrobkov
aktivity zamerané na rybolov a poľnohospodárstvo
dopravné služby

Cieľom projektov realizovaných v rámci výzvy je vytvorenie nových integrovaných turistických oblastí s vlastnými
výrobkami a značkou. Aktivity projektov sa majú vykonávať spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, s
cieľom zaručiť vyššiu ohľaduplnosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Z dlhodobého hľadiska
sa očakáva strategická spolupráca na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky žiadosti o NFP sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po dátume predloženia žiadosti o NFP.
Výnimku tvoria výdavky na prípravu projektu, ktoré sú považované za oprávnené, ak vznikli pred podaním žiadosti o
NFP, najskôr však od 1. januára 2014.

Podmienky oprávnenosti výdavkov vrátane výdavkov, ktoré sa v rámci programu považujú za neoprávnené, sú uvedené
v prílohe č. 6 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa. Oprávnenosť vynaložených výdavkov
pri realizácii projektu bude posudzovaná individuálne tak, aby bol oprávnený výdavok vynaložený v súvislosti s
dosiahnutím cieľa projektu, ktorý je v súlade s cieľmi danej investičnej priority.

Oprávnenosť miesta realizácie
•

Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

•

Maďarská republika: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Budapest főváros,
Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienky poskytnutia príspevku
Indikátor výsledku
Každý projekt musí prispieť k zvýšeniu počtu návštevníkov programovej oblasti
-

musí byť splnený najneskôr v čase udržateľnosti projektu, t.j. 3 roky od dátumu ukončenia projektu

Programové indikátory výstupu
-

CO01: počet podnikov, ktoré získali podporu
CO02: Počet podnikov, ktoré získali grant – POVINNÝ
CO09: Udržateľný turizmus: zvýšenie očakávaného počtu návštev podporovaných miest kultúrneho a prírodného
dedičstva a atrakcií
CO23: Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
CO11: Dĺžka rekonštrukcie a novovytvorených „zelených ciest“

Spôsob financovania - výlučne formou refundácie
Žiadateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení
Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:
•
•
•
•

Spoločná príprava
Spoločná realizácia
Spoločný personál
Spoločné financovanie

Cezhraničný dopad - pridaná hodnota projektu cezhraničnej spolupráce – v tejto súvislosti je dôležité, aby každý
realizovaný projekt mal jasný a preukázateľný cezhraničný dopad, t.j., aby výsledky a výstupy sa jednoznačne
prejavovali na obidvoch stranách hranice.
Spôsob podania ŽoNFP
Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia žiadosti o FP prostredníctvom Monitorovacieho a Informačného
systému IMIS 2014-2020.
Projekty musia byť predložené v anglickom jazyku.

