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FondFond mikroprojektovmikroprojektov

� oblasť podpory 1.6 Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

� podpora projektov malého rozsahu, investičné 
výdavky možné do 40 % celkového rozpočtu výdavky možné do 40 % celkového rozpočtu 
mikroprojektu

� evidentný cezhraničný dopad
� zapojenie cezhraničného partnera



Ciele Fondu mikroprojektovCiele Fondu mikroprojektov

�cezhraničná integrácia a posilnenie
dlhodobých foriem spolupráce

�vytváranie a posilňovanie kontaktov
a trvalá cezhraničná spolupráca
obyvateľov, regiónov a regionálnych
štruktúr



Správa Fondu v SRSpráva Fondu v SR

Správca aj AdministrátorSprávca aj Administrátor

Trenčiansky samosprávny krajTrenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvojaOdbor regionálneho rozvoja

Oddelenie programu cezhrani čnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín

www.tsk.sk



Správa Fondu v ČR

SprávcaSprávca

Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262

AdministrátorAdministrátor

RRA VMRRA VM
Vavrečkova 5262Vavrečkova 5262

760 01  Zlín

www.regionbilekarpaty.cz

Vavrečkova 5262
760 01  Zlín

www.rra-vychodnimorava.cz



Územné vymedzenieÚzemné vymedzenie
Česká strana

Juhomoravský kraj
Zlínsky kraj
Moravskosliezsky kraj

Slovenská strana

Žilinský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj



Časové vymedzenie Časové vymedzenie 

Doba trvania mikroprojektu je obmedzená 
na maximálne 12 mesiacov.na maximálne 12 mesiacov.



Oprávnení žiadateliaOprávnení žiadatelia

� obce, mestá, združenia obcí
� kraje
� organizácie zriadené alebo založené štátom, 

krajmi či obcami
� neštátne neziskové organizácie � neštátne neziskové organizácie 
� záujmové združenia právnickych osôb 
� komory 
� školy
� nadácie, občianske združenia
� cirkvi a náboženské spoločnosti



Podporované aktivityPodporované aktivity

� kultúrne výmeny – kultúrne a spoločenské výmeny
nové, inovované alebo obnovené

� miestna demokracia – akcie vytvárajúce zručnosť
organizačných štruktúr miestnej správy a zložiekorganizačných štruktúr miestnej správy a zložiek
demokratickej spoločnosti

� ľudské zdroje – rozvoj ľudských zdrojov a
vzdelávanie, vývoj a zavádzanie technológií

� plánovacie a rozvojové štúdie – analýzy
prihraničného územia, stratégia regionálneho rozvoja



Podporované aktivityPodporované aktivity

� hospodársky rozvoj - hospodárska základňa
regiónu, marketingové iniciatívy, propagačné akcie

� životné prostredie – zvyšovanie verejného
ekologického povedomia, štúdieekologického povedomia, štúdie

� cestovný ruch – zavádzanie nových turistických
produktov

� komunikácia – prostriedky a zdroje na zlepšenie
toku informácií, spojenie regiónov



Finančná alokáciaFinančná alokácia

Celková čiastka prostriedkov z ERDF predstavuje:
9 274 014 €

Podpora na jeden mikroprojekt:
minimálna čiastka: 3.000 €
maximálna čiastka: 20.000 €

Maximálna výška rozpočtu mikroprojektu: 40.000 €

Podpora je preplácaná spätne po ukon čení realizácie
mikroprojektu.



Termíny 

1.výzva : 5.8.2009 – 15.10.2009

Hodnotenie žiadostí : november, december 2009

Regionálny výbor : 7. januára 2010

Podpis zmlúv : do troch mesiacov od schválenia na RV

Záverečná správa : do 30 kalendárnych dní od ukon čenia realizácie 
mikroprojektu

Refundácia finan čných prostriedkov : cca 1 rok

Predpoklad 2. výzvy : február 2010



Predkladanie žiadostí o FPPredkladanie žiadostí o FP

V termíne od 5.8.2009 do 15.10. 2009 do 14,00 hod.

Slovenskí žiadatelia :
na adrese Správcu – Trenčiansky samosprávny krajna adrese Správcu – Trenčiansky samosprávny kraj

Českí žiadatelia :
na adrese Administrátora – Regionální rozvojová agentura            

Východní Moravy Zlín, Infobod Brno, Infobod Ostrava



InformácieInformácie
� internet:

www.regionbilekarpaty.cz
www.rravm.cz ,
www.tsk.sk

� individu álne konzultácie pre žiadateľa je možné dohodnúť 
telefonicky

miesto konzultácií: sídlo Správcu

Mail pre SR žiadateľov: fmp@tsk.sk
Mail pre ČR žiadateľov: fmp@rra-vychodnimorava.cz

� semin áre

� Príručka pre žiadate ľa



Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín911 01  Trenčín
Tel.: 032/6555 410,413,414,415,416 

E-mail: fmp@tsk.sk
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