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FOND MIKROPROJEKTŮ 
 

      
 

 
 

Výzva k předkládání žádostí o finanční 
příspěvek 

 
 

V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 -2013 a s regionální 
dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje vedoucí partner 
projektu Region Bílé Karpaty ve spolupráci s partnerem projektu 
Trenčianskym samosprávnym krajom 1. výzvu v oblasti podpory 
1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční 
příspěvek. 
 
Číslo výzvy: 01/FMP 
 
Platnost výzvy: 5. 8. 2009 – 15. 10. 2009 
 
 
Podporované aktivity: 
Fond mikroprojektů podporuje zejména neinvestiční projekty v oblasti 
přeshraničních aktivit, je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na 
regionální úrovni. Jde především o podporu nových aktivit s dopadem na podporované 
území, aktivit směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce a vytváření nových vazeb 
mezi subjekty, které realizují své aktivity s prokazatelným dopadem na dané příhraniční 
oblasti. Mikroprojekty budou zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských 
přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Podporované jsou 
i mikroprojekty zaměřené na zlepšení infrastruktury daného území, především z oblasti 
městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem. 
Konkrétní podporované aktivity jsou uvedeny v Příručce pro žadatele. 
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Vhodní žadatelé: 
Obecně se jedná o  veřejnoprávní subjekty – např. obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové 
organizace, neziskové organizace, atp. Přesný seznam vhodných žadatelů je uveden v 
Příručce pro žadatele.  
 
 
Místo dopadu mikroprojektů: 
Místo dopadu mikroprojektu je vymezeno územní působností Správců. 
Na české straně: 
Území NUTS III: Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj. 
Na slovenské straně: 
Území NUTS III: Trnavský, Trenčínský a Žilinský samosprávný kraj 
 
 
Maximální délka realizace mikroprojektů: 
Maximální délka realizace mikroprojektu je stanovena na 12 měsíců. Konkrétní termín 
ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o financování mikroprojektu, 
nejpozději však do 30. 6. 2012 
 
 
Financování mikroprojektů: 
Rozmezí finančního příspěvku z ERDF pro jednotlivé mikroprojekty spolufinancované 
Fondem mikroprojektů: 
� minimální částka:    3.000 € 
� maximální částka: 20.000 € 
Přitom výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých veřejných 
výdajů mikroprojektu a zároveň částku 20.000 €. Celkový rozpočet mikroprojektu může 
činit maximálně 40.000 € . 
Struktura financování celkových způsobilých výdajů mikroprojektů je uvedena v 
následující tabulce: 
 

Slovenští žadatelé 
Čeští žadatelé 

veřejný sektor soukromý sektor 

ERDF - 85%  ERDF - 85%  ERDF - 80, 75%  

Státní rozpočet - 0%  Státní rozpočet - 10%   Státní rozpočet –14,25%   

Vlastní zdroje žadatele – 
15%  

Vlastní zdroje žadatele - 
5% 

Vlastní zdroje žadatele - 5%  

 
 
Předkládání žádostí o FP: 
 
Žádosti o finanční příspěvek musí být doručeny v zalepené a řádně označené 
obálce osobně, doporučenou poštou, kurýrní či jinou podobnou službou, a to od 
5.8.2009 - 8:00 hodin do 15.10.2009 - 14:00 hodin na níže uvedené adresy: 
V ČR na adresu administrátora: 
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Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
Vavrečkova 5262 
760 01 Zlín 
 
V SR na adresu Správce: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Odbor regionálneho rozvoja 
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
 
Pro doručení žádosti k projednání na RV všemi uvedenými způsoby (osobně, 
doporučenou poštou, nebo kurýrní službou) je relevantní datum na poštovním razítku, 
nebo datum a čas osobního doručení územně příslušnému Správci (v ČR 
Administrátorovi). Žádosti s razítkem po tomto termínu budou  zamítnuty a 
vráceny na adresu žadatele. 
 
Další informace: 
Další informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro žadatele a dále na 
internetových stránkách Správců: www.regionbilekarpaty.cz, www.tsk.sk, www.rravm.cz 
v odkazu Fond mikroprojektů. 
Dotazy je možno také osobně projednat při konzultacích (po telefonické dohodě termínu 
konzultace) v průběhu přípravy žádosti nebo je lze zasílat e-mailem nebo faxem: 
 
V ČR na adrese Administrátora: 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Oddělení řízení projektů, 
Vavrečkova 5262, Zlín 
E-mail: fmp@rra-vychodnimorava.cz 
Tel/Fax: +420 573 776 202 
 
V SR na adrese Správce: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Odbor regionálneho rozvoja 
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
Tel.: +421 032/6555 kl. 410, 413, 414, 415, 416 
e-mail: fmp@tsk.sk  
 
Dotazy, které se mohou týkat i jiných žadatelů, budou uveřejněny na Internetu spolu s 
příslušnými odpověďmi: www.regionbilekarpaty.cz; www.tsk.sk; www.rravm.cz 
 
Kontakt na vedoucího partnera projektu: 
Region Bílé Karpaty 
Vavrečkova 5262 
760 01 Zlín 
www.regionbilekarpaty.cz 
e-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz 
tel.: +420 573 776 055 
fax.+ 420 573 776 056 


