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

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu

Prioritná os

3 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Štátna pomoc:

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného
príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Typ výzvy:

Uzavretá

Termín vyhlásenia:

05.03.2018

Termín uzávierky:

30.04.2018

Predpoklad ukončenia
hodnotenia:

Október / November 2018

Trvanie projektu

Max. 24 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

Min. (z EFRR)
Max. (z EFRR)

200 000 EUR
1 000 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 9,3 mil. EUR.

Financovanie projektu
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených
výdavkov projektu.
V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so
schválenou schémou štátnej pomoci.
Prijímatelia zo Slovenskej republiky, ktorí dostanú na realizáciu projektov štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z
EFRR, nedostanú na projekt príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spôsob hodnotenia projektov
Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
•
•
•
•

formálne hodnotenie
strategické hodnotenie
technické hodnotenie
kvalitatívne hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z
formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície.

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

štát a jeho organizačné zložky,

•
•
•

územná samospráva a jej organizačné zložky,
organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové
organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov spĺňajúcich kritériá na získanie finančného príspevku tvorí prílohu č. 1
k Príručke pre prijímateľa Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko a zároveň zoznam oprávnených žiadateľov z
Českej republiky je uvedený v Príručke pre prijímateľa v prílohe č. 15.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:
•

•
•
•

Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore
vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a
odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné
programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných
aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného
územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného
vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež
dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných
problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov,
aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie
vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci
stáží a odborného vzdelávania).

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

Neoprávnené aktivity
V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr.
výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom
(nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska) .

Všeobecné zásady prioritnej osi 3 podľa Príručky:
Výsledky projektov by mali predchádzať vyľudňovaniu pohraničia, predovšetkým odchodu mladých ľudí, ako aj ľudí v
produktívnom veku.
Vytvorená vzdelávacia ponuka musí byť odpoveďou na reálne potreby zamestnávateľov v oblasti poľsko-slovenského
pohraničia alebo musí prispievať ku generovaniu pracovných miest v oblasti súvisiacej s efektívnym využitím zdrojov
pohraničia.
Vo fáze predloženia žiadosti o finančný príspevok budú požadované vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov
zachytávajúce základnú situáciu cieľovej skupiny projektu.
Spoločné aktivity realizované v rámci podporených projektov musia mať reálne šance na pokračovanie v podobe
nových iniciatív po ukončení daného projektu.
V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr.
výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom
(nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska), napr. špeciálne vybavenie
pracovne. Podmienkou získania finančného príspevku na nákup hmotného majetku bude preukázanie reálnej potreby
v danej oblasti na území pohraničia, ako aj potreby rozvoja cezhraničnej spolupráce v tom rozsahu spolupráce, v
ktorom bude zariadenie kúpené v rámci projektu využívané. Aktivity realizované v rámci tejto prioritnej osi nemôžu
byť totožné s aktivitami realizovanými v rámci siete EURES.

Špecifické zásady pre druhy aktivít:
Dlhodobé programy, vzdelávacie iniciatívy musia byť spojené s unikátnym charakterom pohraničia, predovšetkým
súvisiacim s bohatým kultúrnym a prírodným dedičstvom a musia predstavovať posilnenie pre jeho potenciál a zároveň
generovať šancu na lepšie prepojenie nepovinnej vzdelávacej ponuky s možnosťou zamestnania v sektore služieb
založenom na spoločnom dedičstve.
Obohatenie školiacej a vzdelávacej ponuky, predovšetkým na úrovni nepovinného vzdelávania, a taktiež možnosti
celoživotného vzdelávania za účelom umožnenia nadobudnutia schopností a kvalifikácií obyvateľom žijúcim na
pohraničí uľahčujúcich nájdenie pracovného miesta, ako aj efektívne využitie zdrojov pohraničia – prostredníctvom
integrácie vzdelávacích opatrení a ich prispôsobenie trhu práce.
Preferované budú predovšetkým aktivity založené na zapojení sociálne marginalizovaných skupín.

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

Je potrebné postupovať v zmysle Príručky pre prijímateľa.

Oprávnenosť miesta realizácie
Poľská republika - časť Sliezskeho vojvodstva, Malopoľskehé vojvodstva a Podkarpatského vojvodstva
Slovenská republika - Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves
Česká republika (v rámci trojstranných projektoch) - okresy Vsetín, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava mesto

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky pomocou generátora on-line, ktorý je dostupný na strane www.eplsk.eu.
Žiadosť je potrebné vyplniť v poľskom a v slovenskom jazyku.
Po odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovať a vytlačiť dokument „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”.
Vytlačený dokument za účelom potvrdenia jeho platnosti je potrebné podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou
v žiadosti). Následne scan dokumentu je potrebné poslať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@plsk.eu
najneskôr do 30. apríla 2018.
Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Dokument odoslaný po termíne ukončenia výzvy bude zamietnutý
a žiadosť o poskytnutí finančného príspevku nebude zaregistrovaná.
Dôležité informácie:
K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov
zachytávajúce východiskovú situáciu cieľovej skupiny projektu.
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.
Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,25 pln

Pri vypracovávaní projektu odporúča sa zohľadňovať tzv. Európsku pridanú hodnotu (EAV)1 projektu.
Akým spôsobom?
•
•
•
•

opísať, akým spôsobom a v akom stupni (kvantifikácia) sa výsledky týkajú cieľov Európa 2020 (čiže nárastu
pracovných miest, obmedzenia počtu žiakov, ktorí predčasne ukončili vzdelanie, zníženie počtu sociálne
ohrozených osôb a pod.),
výsledky by mali priniesť multiplikačný efekt – vďaka projektu sú možné ďalšie investície, mení sa spôsob
fungovania inštitúcií, výsledky projektu mienia niečo v živote spoločnosti, prijímateľa
výsledkom projektu by malo byť vypracovanie nových národných alebo európskych riešení.
opísať, ako budú pokračovať aktivity aj po ukončení projektu.

Všetky projekty financované v rámci programu musia tvoriť cezhraničný dopad, tzn. musia prinášať prínosy pre
cezhraničné územie na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice, t. j. pre obidva partnerské štáty programu a ich
obyvateľov. Cezhraničnosť je hlavnou črtou projektu v programe. Projekt musí taktiež vytvárať pridanú hodnotu,
ktorú by nebolo možné dosiahnuť, ak by jednotlivé zložky projektu boli partnermi realizované osobitne.
Za účelom maximalizácie cezhraničného dopadu sú projekty realizované na báze spolupráce minimálne dvoch
organizácií, z ktorých jedna pochádza z Poľska a druhá zo Slovenska (netýka sa EZÚS). Spolupráca partnerov
naplánovaná v projekte je posudzovaná podľa nasledujúcich kritérií: spoločná príprava, spoločná realizácia,
spoločný personál, spoločné financovanie. V každom projekte musia byť splnené minimálne tri zo štyroch vyššie
uvedených kritérií spolupráce, pričom vždy musia byť splnené dve nasledujúce kritériá: spoločná príprava a
spoločná realizácia.
V prípade, ak sa v projekte vyskytuje väčší počet slovenských partnerov a vedúci partner sa nenachádza na
Slovensku, partneri musia spomedzi seba dodatočne vybrať hlavného cezhraničného partnera (HCP vystupujúceho
v žiadosti o finančný príspevok ako prvý partner projektu), ktorý v mene slovenských partnerov uzatvára zmluvu o
poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pravidlá získania spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre slovenských partnerov projektov sú uvedené v prílohe č. 12 "Zásady
spolufinancovania projektov slovenských partnerov z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky”.

Ukazovatele výstupu a výsledku
Realizácia cieľov projektu ako aj postupu realizácie aktivít projektu je monitorovaná prostredníctvom ukazovateľov
výstupu a ukazovateľov výsledku. Projekty, ktoré sa nepričinia o realizáciu ukazovateľov programu, nemôžu získať
finančný príspevok.
Ukazovatele výstupu predstavujú priamy, merateľný výsledok realizácie projektu, ktorý je meraný konkrétnymi
veličinami, napr.: počet kilometrov chodníkov, počet uskutočnených propagačných kampaní, počet účastníkov
miestnych iniciatív.
Počas predkladania žiadosti o finančný príspevok pre projekt sa určuje aspoň jeden ukazovateľ výsledku (programový
ukazovateľ), o realizáciu ktorého sa pričiní daný projekt zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 3. Pre ukazovateľ výsledku
sa neurčuje základná a cieľová hodnota, pretože tieto hodnoty už boli určené na úrovni programu a slúžia na
monitorovanie dosahovania konkrétnych cieľov.

1

Európska pridaná hodnota projektu (ang. EuropeanAdded Value) je doplnkom k hodnote vytvorenej prostredníctvom opatrení jednotlivých
členských štátov. Môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie rôznych procesov, väčšej účinnosti alebo lepšej
komplementarity. Odzrkadľuje sa v nej širšia európska relevantnosť a význam opatrenia so zreteľom na predstavenie mechanizmov a nátrojov
a modelových príkladových činností, ktoré je možné uplatniť nielen regionálne alebo vnútroštátne, ale aj všeobecne v rámci EÚ.

