INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL
PROGRAMME
Názov výzvy:

Seed Money Facility

Program:

Interreg – DANUBE (program nadnárodnej spolupráce)

Špecifický cieľ:

4.2 Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región

Termín vyhlásenia:

02.10.2017

Termín uzávierky:

07.12.2017

Trvanie projektu

Max. 12 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

Max.

50 000,00 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 1,53 mil. eur.

Financovanie projektu
Program pridelí na túto výzvu 1,53 milióna EUR. € z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI). Maximálny počet schválených návrhov
na prioritnú oblasť je 3 (maximálne 36 návrhov). Každý návrh bude mať celkový rozpočtový limit 50 000 EUR, miera
spolufinancovania EÚ je 85% (42 500 EUR) pre projektových partnerov EFRR, IPA a ENI.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci uvedenej prioritnej osi sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:
•
•
•

miestne, regionálne a národné verejné/verejnoprospešné inštitúcie (vrátane Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce podľa čl. 2(16) Usmernenia (EU) č. 1303/2013)
medzinárodné organizácie
súkromné (neziskové) subjekty

Princíp vedúceho partnera (Lead Partner / LP): Vedúci partner zodpovedný za predloženie formulára žiadosti musí
byť umiestnený na území členského štátu EÚ v oblasti programovej oblasti.
Zloženie partnerstva: Každý projekt musí zahŕňať aspoň dvoch partnerov z dvoch rôznych krajín oblasti programu na
maximálne päť finančných partnerov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Azyl, budovanie, zamestnanosť, vzdelávanie, vnútorný trh, biotechnológia, chémia, služby, energetika, rozvojová
spolupráca, rozširovanie EÚ, potraviny a zdravá výživa, európske občianstvo, financie, rybolov, história, výskum,
zdravie, obchod, rovnosť práv, priemysel , Infraštruktúra, inovácia, spravodlivosť, budovanie kapacít, klímy,
prevencia pred katastrofami, mládež, malé a stredné podniky, umenie a kultúra, poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo, rozvoj vidieka, ľudia so zdravotným postihnutím a osobitné potreby, médiá, ľudské práva, biodiverzita,
verejné obstarávanie, regionálny rozvoj, zdroje, riadenie rizík, bezpečnosť, sociálne a humanitné vedy, sociálne
záležitosti, šport, rozvoj mesta, dane, technológie, telekomunikácie, konkurencieschopnosť
Finančný nástroj na podporu rozvoja projektov vhodných pre ďalší zdroj financovania, vo vybraných tematických
oblastiach – prispievajú k Stratégii EÚ pre dunajský región a sú v súlade s 12 prioritnými oblasťami EUSDR,

Náplne
•
•
•
•

projektov:
Analýza potrieb a výziev riešených v hlavnom projektu
Príprave pracovného plánu
Založenie partnerstva
Možnosti finančných nástrojov a pod.

Oprávnenosť miesta realizácie
Programová oblasť pokrýva 14 krajín, z toho 9 členských štátov EÚ a 5 nečlenských štátov EÚ:
Austria / Österreich
Bulgaria / България
Croatia / Hrvatska
Czech Republic / Česká Republika
Hungary / Magyarország
Romania / România
Slovakia / Slovensko
Slovenia / Slovenija
Bosnia and Herzegovina
Moldova
Montenegro / Crna Gora/Црна Гора
Serbia / Сpбија
Ukraine / Україна Oukraïna
Germany / Deutschland Baden-Württemberg
Germany / Deutschland Bayern

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
prostredníctvom monitorovacieho systému DTP systému eMS online

