INTERREG CENTRAL EUROPE
Názov výzvy:

Kapitalizácia prostredníctvom koordinácie

Program:

Interreg CENTRAL EUROPE

Špecifické ciele:

1.1 Zlepšiť trvalo udržateľné prepojenie medzi aktérmi inovačných systémov na posilnenie
regionálnej inovačnej kapacity v strednej Európe, 1.2 Zlepšiť schopnosti a podnikateľské
zručnosti pre pokrok v ekonomických a sociálnych inováciách v stredoeurópskych regiónoch,
2.1 Rozvíjať a realizovať riešenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 2.3 Zlepšiť kapacity pre plánovanie
mobility vo funkčných mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2, 3.1 Zlepšiť kapacity
integrovaného environmentálneho manažmentu pre ochranu a udržateľné využívanie
prírodného dedičstva a zdrojov, 3.2 Zlepšiť kapacity pre trvalo udržateľné využívanie
kultúrneho dedičstva a zdrojov, 4.1 Zlepšiť plánovanie a koordináciu regionálnych systémov
osobnej dopravy s cieľom lepšieho napojenia na národné a európske dopravné siete

Termín vyhlásenia:

04.03.2019

Termín uzávierky:

05.07.2019

Trvanie projektu

Max. 24 mesiacov
Neexistuje odporúčaná minimálna alebo maximálna
výška NFP na 1 projekt

Výška NFP na 1 projekt:

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 10.000.000 EUR

Financovanie projektu
Program Interreg CENTRAL EUROPE je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Podľa
umiestnenia vedúcich partnerov a projektových partnerov platia nasledovné miery spolufinancovania:
Miera
spolufinancovania

80%

85%

80%

Žiadne
spolufinancovanie z
EFRR

Členský štát

Rakúsko, Nemecko,
Taliansko

Chorvátsko, Česká
republika,
Maďarsko, Poľsko,
Slovensko, Slovinsko

Iné

Mimo EÚ

Tie výdavky, na ktoré sa nevzťahuje EFRR, garantuje každý partner a vedúci partner projektu prostredníctvom
národného spolufinancovania, ktoré možno poskytnúť ako verejné spolufinancovanie alebo ako súkromné
spolufinancovanie.

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

Národné, regionálne a miestne verejné orgány (vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce podľa čl.
2(16) Usmernenia (EU) č. 1303/2013);
Súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností, ktoré majú právnu subjektivitu;

•

Medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu Interreg
CENTRAL EUROPE alebo (s obmedzeniami) podľa medzinárodného práva

Požiadavky na vedúcich partnerov: S výnimkou medzinárodných organizácií konajúcich podľa medzinárodného práva
môžu všetky oprávnené organizácie prevziať úlohu vedúceho partnera. Vedúca partnerská organizácia musí byť
umiestnená v programovej oblasti alebo sa môže kvalifikovať ako "asimilovaný partner".
Všetky povinnosti vedúcich partnerov sú stanovené v zmluve o subvenciách.
Súkromní vedúci partneri budú požiadaní o poskytnutie platnej finančnej záruky pred podpísaním zmluvy o
subvenciách. Táto záruka musí byť vydaná finančnou inštitúciou (napríklad bankou alebo poisťovňou).
Ako minimálna požiadavka, partnerstvá musia zahŕňať:
•
•
•

najmenej troch financujúcich partnerov (t.j. aspoň jedného vedúceho partnera a dvoch projektových
partnerov),
z najmenej troch krajín,
s najmenej dvoma partnermi z regiónov Interreg Central Europe

Oprávnenosť aktivít realizácie
Najdôležitejším krokom pri príprave návrhu projektu je definovanie intervenčnej logiky. To zahŕňa definovanie cieľov
projektu, plánovaných výstupov a očakávaných výsledkov.
Minimálne požiadavky na návrhy projektov:
•
•

musia sa jasne zamerať na jednu (a len jednu!) zo siedmych tém, ktoré boli zvolené pre štvrtú výzvu,
musia koordinovať využívanie výstupov a výsledky získané z najmenej dvoch projektov financovaných
programom Interreg CENTRAL EUROPE (aj keď patria k rôznym témam) a z aspoň jedného tematicky
relevantného projektu financovaného programom priamo riadeným Európskou komisiou (napr. Horizont 2020,
Creative Europe a pod.)

Projekty, ktoré nemajú jasné zameranie na jednu z tém tejto výzvy, nebudú podporované.

Oprávnenosť miesta realizácie
Program INTERREG CENTRAL EUROPE podporuje spoluprácu medzi projektovými partnermi v oblasti programu.
Organizácie z oblasti mimo programu sa môžu taktiež podieľať na návrhoch projektov - ale len vo výnimočných
prípadoch, ak sa kvalifikujú ako:
•
•
•

Asimilovaní partneri, t.j. nemecké a talianske národné verejné orgány a subjekty, ktoré sa nachádzajú mimo
oblasti programu.
Partneri EÚ mimo oblasti programu CENTRAL EUROPE (tzv. "20%ný partneri"), t.j. organizácie, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti programu, ale v rámci Európskej únie.
Partneri z tretích krajín, t.j. inštitúcie nachádzajúce sa v krajinách mimo EÚ. Partneri z krajín mimo EÚ
nedostanú finančné prostriedky z EFRR v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadatelia musia vyplniť a odoslať formulár žiadosti elektronicky prostredníctvom systému monitorovania programu
(eMS). Návrh projektu (vrátane požadovaných príloh) musí predložiť vedúci žiadateľ. Medzi prílohy patria: Čestné
vyhlásenie vedúceho žiadateľa, čestné vyhlásenie partnerov a podporné dokumenty v prípade súkromných žiadateľov.

