MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR

vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je
zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012

Oblasť podpory: projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v zmysle
§ 13 ods. 2 zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Dátum vyhlásenia výzvy: 04. január 2012
.......
Ukončenie výzvy: 02. február 2012

Návrh výzvy schválil: Ing. Ján Figeľ, PhD. v. r.
1 . podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

1. Prijímateľ finančného príspevku
Prijímateľom finančného príspevku môže byť slovenská časť euroregiónu, ktorou
je podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie
právnických osôb založené podľa osobitného predpisu1 na účely cezhraničnej spolupráce
so sídlom v Slovenskej republike.

2. Cieľ poskytnutia finančného príspevku
V rámci podpory postavenia a funkcie Euroregionálnych rozvojových združení
v regionálnych rozvojových aktivitách v súlade so zákonom č. 539/2008 o podpore
regionálneho rozvoja (ďalej len „zákon“), aktuálnou Národnou stratégiou regionálneho
rozvoja 2020/30, schválenými Programami hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
VÚC a obcí (ďalej len „PHSR“) s ohľadom na cezhraničnú spoluprácu s regiónmi
susediaceho štátu, budú v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona finančne podporené tie
aktivity, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v nasledujúcich písmenách uvedeného § a to
najmä :

1

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
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písm. d) a v tom:
- tvorba a udržovanie partnerstva zameraného na fungujúcu aktívnu spoluprácu so
subjektmi, ktorí participujú na hospodárskom a sociálnom rozvoji za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti regiónu v oblasti podnikania, kvality ľudských zdrojov, sociálnej
inklúzie, možností vytvárania pracovných ponúk s ohľadom na rozvojové dokumenty
príslušného regiónu v SR a partnerského regiónu susediaceho štátu, ktorý sa podieľa na
realizácii projektu
písm. a) a v tom:
- príprava, zabezpečenie a hodnotenie aktualizácie tých programových rozvojových
dokumentov (napr. PHSR), ktoré napomáhajú identifikovať hlavné potreby a špecifiká
konkrétneho regiónu pre budúce obdobie
písm. k) a v tom:
- vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a udržateľnosti nových rozvojových možností
v porovnaní s existujúcim stavom s dôrazom na cezhraničný dopad
písm. j) a l) a v tom:
- zabezpečovanie intenzívnej informovanosti o existujúcich možnostiach využitia
územného potenciálu regiónu pre oblasť cestovného ruchu respektíve pri zabezpečení
implementácie nových produktov v cestovnom ruchu
- zvyšovanie záujmu a atraktivity o región prostredníctvom propagácie „živej kultúry“
formou spoločenskej, kultúrnej a umeleckej prezentácie života dotknutých minorít
- obnova a dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu s dôrazom na zachovanie
a obnovu kultúrnych a prírodných krás, atraktivít a hodnôt územia
písm. n) a v tom:
-

ochrana, obnova a rozvoj životného prostredia, prírodných krás a revitalizácia
zelených plôch miest a obcí v záujme skvalitnenia zdraviu-prospešného prostredia
pre život občanov

Písm. o) a v tom:
-

zabezpečenie informovanosti a propagácie možností využitia alternatívnych
zdrojov energie s ohľadom na ochranu a stabilizáciu neobnoviteľných prírodných
zdrojov

písm. u) a v) a v tom:
-

tvorba, obnova a revitalizácia turistických, športových a rekreačných atrakcií na
území regiónu, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k aktívnej a zdravo sa
rozvíjajúcej spoločnosti
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písm. c) a v tom:
- zabezpečovanie cielenej publicity o dostupných a potrebných riešeniach v
oblasti rozvoja regiónov v prihraničných pásmach s využitím nových informačných
a komunikačných foriem prenosu dát
3. Poskytnutie finančného príspevku
Forma podpory projektov spočíva v poskytnutí finančného príspevku na realizáciu
projektu.
Finančný príspevok na predložené projekty je limitovaný výškou 20 000,- Eur
na jeden projekt.
Podmienkou poskytnutia finančného príspevku na projekt zameraný na realizáciu
euroregionálnych aktivít je spolu s plnením formálnych náležitostí splnenie minimálne
jednej prednostnej podmienky žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v súlade
s cieľom poskytnutia finančného príspevku uvedeným v bode 2 tejto výzvy.
Podmienkou poskytnutia finančného príspevku na projekt zameraný na realizáciu
euroregionálnych aktivít je zabezpečenie spolufinancovania účelu finančného príspevku
z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške najmenej 10 % z celkových nákladov na projekt.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt (ďalej len „žiadosť“)
doručí žiadateľ na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(ďalej len „ministerstvo“) v termíne najneskôr do 02. februára 2012.
Finančný príspevok sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
na projekt uzatvorenej medzi ministerstvom a slovenskou časťou euroregiónu.

4. Zoznam požadovaných dokumentov
Združenie sa uchádza o finančný príspevok predložením žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku na projekt (príloha č. 1) zameraný na realizáciu
euroregionálnych aktivít.
Prílohou žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt je:
a)
b)
c)
d)

e)

výpis z registra záujmových združení právnických osôb,
stanovy žiadateľa o finančný príspevok na projekt,
schválený plán činnosti žiadateľa o finančný príspevok na projekt na príslušný
kalendárny rok,
projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít (súčasťou ktorého je aj
príloha č. 1 – rozpočet a príloha č. 2 – čestné vyhlásenie o partnerstve
a o pravdivosti údajov),
podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci,
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f)

g)

h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,
že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá evidované daňové nedoplatky, nie
staršie ako tri mesiace,
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá
evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt
nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie
staršie ako tri mesiace,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nie je
v likvidácii,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nepodal návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
čestné vyhlásenie o tom, že proti žiadateľovi o finančný príspevok na projekt nebol
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo
že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi o finančný príspevok na projekt nebolo
doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá iné
nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt zabezpečí
spolufinancovanie účelu finančného príspevku na projekt najmenej vo výške 10 %
z celkových nákladov na projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít
z vlastných zdrojov.

5. Termín a spôsob predkladania žiadosti
Konečným termínom predkladania žiadosti je 02. február 2012
Žiadosť je potrebné doručiť v jednom origináli do podateľne Ministerstva alebo
poštou s dátumom odoslania najneskôr dňa 02. február 2012 na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
oddelenie koordinácie subjektov regionálneho rozvoja
Námestie slobody 6
P.O. BOX 100
810 05 Bratislava
Na obálku napíšte: „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt –
NEOTVÁRAŤ“
Súčasne je potrebné zaslať projekt v elektronickej podobe na e-mailovú adresu
filip.fiala@mindop.sk.
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6. Informácia o hodnotení projektov

Po doručení žiadosti vykoná ministerstvo formálne hodnotenie predložených
žiadostí (skontrolujú všetky potrebné náležitosti žiadosti). Len správne vyplnené a
kompletné žiadosti budú postúpené na odborné hodnotenie členom odbornej hodnotiacej
komisie. Odborná hodnotiaca komisia hodnotí cezhraničný dopad, uskutočniteľnosť
a udržateľnosť projektov podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

Hodnotiace kritériá

Body
(max)

Cezhraničný dopad projektu, úroveň partnerstva a prínos k rozvoju
regiónu

50

Aktívna účasť zahraničného partnera na realizácii projektu (uskutočnenie
alebo zapojenie sa do konkrétnych aktivít projektu)

20

Miera zapojenia slovenských partnerov na realizácii projektu

5

Súlad projektu s programovými a rozvojovými dokumentmi

10

Dopad projektu na cezhraničnú spoluprácu (rozvoj)

15

Uskutočniteľnosť projektu

75

Opodstatnenosť realizácie projektu (analýza súčasnej situácie potrieb
regiónu, využitie relevantných štatistických údajov pri príprave projektu)

15

Jasne stanovené ciele projektu

10

Jasne a relevantne stanovené aktivity projektu

10

Rozpočet projektu (úplnosť, detailnosť, primeranosť, opodstatnenosť
a previazanosť na časový plán realizácie projektu)

20

Stanovenie merateľných ukazovateľov aktivít projektu

20

Udržateľnosť projektu

115

Projekt je pokračovaním aktivít z iných projektov

5

Využiteľnosť výsledkov projektu pre ďalšie úlohy a projekty,
previazanosť na iné existujúce projekty

20

Konkrétny hospodársko - ekonomický prínos k rozvoju euroregiónu a k
merateľný ukazovateľom

20

Konkrétny sociálny prínos k rozvoju euroregiónu a k merateľným

10
5

ukazovateľom
Konkrétny prínos k územnému rozvoju euroregiónu

10

Zabezpečenie propagácie projektu

10

Úroveň prezentácie v médiách, konkrétne aktivity v propagácii projektu

20

Úroveň prezentácie v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou

20

Celkový počet bodov

240

O výške poskytnutého finančného príspevku na projekt a počte podporených
projektov zameraných na realizáciu euroregionálnych aktivít rozhoduje podľa § 13 ods. 7
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie.
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle dátum konzultačného dňa k tejto
výzve.
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