INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL
PROGRAMME
Názov výzvy:

Tretia výzva na predkladanie návrhov

Program:

Interreg – DANUBE (program nadnárodnej spolupráce)

Špecifické ciele:

2.2 Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, 2.3
Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov, 2.4 Zlepšiť pripravenosť na
zvládanie rizika katastrof, 3.2 Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť,
4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev

Termín vyhlásenia:

28.01.2019

Termín uzávierky:

08.03.2019

Trvanie projektu

Max. 30 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

SO 2.2, 2.3, 2.4 max. 18.988,035,78 EUR
SO 3.2 max. 12.827.512,13 EUR
SO 4.1 max. 12.027.371,03 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 59.345.302,73 EUR

Financovanie projektu
Program pridelí na túto výzvu 50,910,917.75 EUR z ERDF, 3,300,163.83 EUR z IPA a 5,134,221.15 EUR z ENI. Miera
spolufinancovania EÚ je 85% pre projektových partnerov EFRR, IPA a ENI. Zvyšných 15% možno pokryť štátnym
príspevkom, vlastnými zdrojmi účastníka projektu (môžu byť verejné alebo súkromné) alebo iným zdrojmi (môžu byť
napríklad regionálne alebo miestne).

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): Každý projekt musí vymenovať vedúceho partnera, ktorý je
zodpovedný za prípravu a predloženie formulára žiadosti. V prípade schválenia projektu vedúci partner preberá plnú
zodpovednosť za riadenie, komunikáciu, implementáciu a koordináciu aktivít medzi zúčastnenými partnermi. Vedúci
partner je tiež aj prepojením medzi projektom a riadiacim orgánom / spoločným sekretariátom (MA / JS) programu.
Vedúci partneri musia mať sídlo na území členského štátu EÚ v oblasti programu.
Nie je možné vymeniť vedúceho partnera medzi dvoma krokmi.
Zloženie partnerstva: Každý projekt musí zahŕňať aspoň troch partnerov z troch rôznych krajín oblasti programu:
Vedúceho partnera a aspoň dvoch projektových partnerov. Z týchto partnerov najmenej jeden – vedúci partner musí
mať sídlo na území členského štátu EÚ v oblasti programu.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Projekty by mali starostlivo zvážiť nasledovné ciele,
Príspevok k trvalo udržateľnému územnému rozvoju.
Pákový efekt na investície, perspektívy rozvoja a rozvoj politiky.
Uľahčenie inovácií (vrátane sociálnej inovácie), podnikania, znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti
prostredníctvom konkrétnej spolupráce a viditeľných výsledkov (vytváranie nových produktov, služieb, rozvoj
nových trhov, zlepšovanie ľudských zdrojov založených na princípoch udržateľnosti)
Príspevok k integrácii podporou vyvážených kapacít pre nadnárodnú územnú spoluprácu na všetkých úrovniach
(budovanie systémov a riadenie).
DTP nepodporuje projekty, ktoré sú zamerané čisto na akademickú spoluprácu, základné výskumné činnosti,
jednoduché vytváranie sietí a výmenu skúseností a / alebo projekty, ktoré nepreukazujú preklad výstupov
vyplývajúcich z "mäkkých" akcií (prieskumy, štúdie, siete atď.) do konkrétnych a udržateľných výsledkov.
Úlohou každého žiadateľa o projekt je predložiť adekvátnu kombináciu aktivít, ktorá prinesie konkrétne výsledky,
zabezpečí splnenie navrhovaných špecifických cieľov projektu a prispeje k splneniu špecifických cieľov programu.

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
Pri podávaní žiadosti sa v prípade tretej výzvy programu nadnárodnej spolupráce postupuje nasledovne:
-

-

V rámci "prvého kroku" sú žiadatelia vyzývaní, aby prostredníctvom systému monitorovania programu (eMS)
elektronicky predložili vyjadrenie záujmu (EoI – Expression of Interest), v ktorom majú poukázať najmä na
intervenčnú logiku návrhu a jeho strategický význam pre DTP. V tomto štádiu sa nemajú predkladať žiadne ďalšie
podporné dokumenty.
V rámci "druhého kroku" budú predbežne vybrané návrhy projektov vyzvané, aby predložili aplikačný balík
obsahujúci plne vyvinutý formulár žiadosti (AF- Application Form), ktorý bude obsahovať podrobnejšie informácie
o obsahu a bude základom pre výber projektových návrhov.

Pri podávaní žiadosti je potrebné zvážiť súdržnosť intervenčnej logiky, príspevok projektu do EUSDR, nadnárodný
rozmer a územný význam, trvanlivosť výstupov a zloženie partnerstva.

