INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
ČESKÁ REPUBLIKA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Prioritná os

2 KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita:

3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu

Schéma pomoci de
minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

uzatvorená

Termín vyhlásenia:

08.01.2018

Spôsob hodnotenia:
Dátum uzavretia:

06.04.2018

Trvanie projektu

maximálna doba realizácie
projektu je 24 mesiacov.

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

50 000,00 EUR
2 000 000,00 EUR
4 000 000,00 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 17 000 000 EUR

Financovanie projektu
V rámci programu sa stanovuje výška pomoci z EÚ (EFRR) vo výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov pre celé
oprávnené programové územie, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 120, ods. 3 Nariadenia
EÚ č. 1303/2013. K podielu pomoci z EÚ je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v stanovenom pomere
v závislosti od typu prijímateľa a štátu zúčastňujúcom sa na programe. V rámci jedného projektu sa počas celej doby
implementácie uplatňuje jeden pomer financovania za jednotlivé zdroje. Finančný príspevok bude žiadateľovi
poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku.
Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov zo Slovenskej republiky:

Výška príspevku zo zdrojov
Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

štát a jeho organizačné zložky
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené
štátom
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
záujmové združenie právnických osôb
mimovládne organizácie/neziskové organizácie
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS)
okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

Výška
spolufinancovanie
zo zdrojov
žiadateľa

Zdroje EÚ
(EFRR)

Štátny
rozpočet SR

85 %

15 %

0%

85 %

10 %

5%

Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov z Českej republiky:
Výška príspevku zo zdrojov
Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

štát a jeho organizačné zložky
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené
štátom
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
záujmové združenie právnických osôb
mimovládne organizácie/neziskové organizácie
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS)

okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

Zdroje EÚ
(EFRR)

85 %

Štátny
rozpočet ČR
z kapitoly MMR
Výška príspevku
je
pre jednotlivé
typy
žiadateľov
stanovená
v kapitole 4.1.2
Manuálu
prípravy
a
implementácie
projektu/časť
pre
žiadateľa
(príloha
č. 2 výzvy)

Výška
spolufinancovanie
zo zdrojov
žiadateľa

Minimálna výška
spolufinancovania
zo
zdrojov žiadateľa
je
daná rozdielom
medzi celkovými
výdavkami
projektu
a zdrojmi EU
a štátneho
rozpočtu.

Žiadosti o NFP budú financované výlučne formou refundácie. Tento spôsob financovania bude stanovený v zmluve o
poskytnutí NFP v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR
a je zverejnený na internetovej stránke www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348.
Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku.

Oprávnenosť žiadateľa
Žiadateľmi v rámci tejto výzvy môžu byť len právnické osoby so sídlom v oprávnenom území Programu Interreg V-A
SK-CZ v SR alebo ČR, ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:
• štát a jeho organizačné zložky

• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
• záujmové združenia právnických osôb
• okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR.
Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.1.3.
Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci tejto výzvy je žiadateľ/partner povinný zvoliť si minimálne jednu projektovú aktivitu uvedenú v rámci
oprávnených typov aktivít uvedených v tabuľke nižšie v zmysle intervenčnej logiky programu:
Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie
prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
Projektová aktivita č. 1 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie
kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry
Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov alebo
špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a
prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry.
Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami
prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality
povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).
Projektová aktivita č. 1 - rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a
kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky).
Projektová aktivita č. 2 - realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky (zvýšenie
únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel).
Projektová aktivita č. 3 - výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií – cestných prvkov (mosty,
podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy.

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.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS
III.
V Slovenskej republiky ide o územie:

V Českej republiky ide o územie:

Trnavského kraja
Žilinského kraja
Trenčianskeho kraja

Zlínského kraja
Juhomoravského kraja
Moravskosliezského kraja

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienky poskytnutia príspevku
Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní kritériá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kritérium cezhraničnej spolupráce ( spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál, spoločné
financovanie) – vyžaduje sa splnenie minimálne 3 z týchto kritérií
preukázanie cezhraničného dopadu na podporované územie
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu
plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
preukázanie súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
súlad s horizontálnymi princípmi
časová oprávnenosť realizácie projektu
definovanie merateľných ukazovateľov projektu
zabezpečenie spolufinancovania

Spôsob podania ŽoNFP
Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia žiadosti o NFP:
1)
2)

kompletné vrátane príloh na Spoločný technický sekretariát v Bratislave alebo Infobod v Brne poštovou
zásielkou, osobne alebo kuriérom, zároveň musí byť ŽoNFP odoslaná najneskôr v deň uzatvorenia výzvy aj
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.
bez príloh prostredníctvom e-schránky. V takomto prípade žiadateľ vloží formulár žiadosti o NFP vo formáte
MS Excel ako prílohu do systému ITMS2014+ spolu s ostatnými prílohami žiadosti o NFP. V tomto prípade sa
na žiadateľa nevzťahuje povinnosť predkladať žiadosť o NFP v listinnej podobe

Verejné obstarávania
Žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie pred predložením ŽoNFP.

