Fond malých projektů Slovensko
Dvě investiční priority:
-

-

6c - Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Zvýšení
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního
regionu
11b - Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi,
Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Podmínky investiční priority 6c
-

-

-

možní příjemci (výčet) – obce, školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, OPS,
sdružení, spolek
na Slovensku realizace v trenčínském, trnavském, žilinském kraji
podporované aktivity:
o Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek
přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
o Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním
památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou
být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
o Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení
propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
o Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání
přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního
dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
o Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního
dědictví.
o Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
o Řízení malého projektu (povinná aktivita).
o Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).
doba realizace – max. 12 měsíců, max. 31.12.2020
zdroje financování – 85 % EU, 15 % vlastní
výše dotace – min. 3.000 EUR, max. 20.000 EUR pro neinvestiční projekty, max. 30.000 EUR
pro investiční projekty
způsobilé výdaje – osobní výdaje (podle maximálních finančních limitů), cestovní náklady a
náklady na ubytování, náklady na expertízu a jiné externí náklady, náklady na vybavení,
investice (stavební práce), kancelářské, administrativní a jiné náklady (max. 1.000 EUR/2.000
EUR podle velikosti projektu)
vyhlášení 9/2019, ukončení 10/2019, vyhlášení 9/2020, ukončení 10/2020, vyhlášení
9/2021, ukončení 10/2021

Podmínky investiční priority 11b
-

možní příjemci (výčet) – obce, školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, OPS,
sdružení, spolek, hospodářská komora
na Slovensku realizace v trenčínském, trnavském, žilinském kraji
podporované aktivity:
o Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.

o
o
o
o
o
-

-

Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech
efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Řízení malého projektu (povinná aktivita).
Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

doba realizace – max. 12 měsíců, max. 31.12.2020
zdroje financování – 85 % EU, 15 % vlastní
výše dotace – min. 3.000 EUR, max. 20.000 EUR
způsobilé výdaje – osobní výdaje (podle maximálních finančních limitů), cestovní náklady a
náklady na ubytování, náklady na expertízu a jiné externí náklady, náklady na vybavení,
investice, kancelářské, administrativní a jiné náklady (max. 1.000 EUR/2.000 EUR podle
velikosti projektu)
vyhlášení 1/2020, ukončení 3/2020, vyhlášení 1/2021, ukončení 3/2021, vyhlášení 9/2021,
ukončení 10/2021

