FOND MALÝCH PROJEKTŮ SK – CZ
Programu Interreg V-A SK – CZ 2014 – 2020
aneb
KDE FOND MALÝCH PROJEKTŮ POMÁHÁ

„Díky realizaci malých projektů dochází k podpoře regionálního rozvoje v příhraničním území a žadatelé z řad měst,
obcí, neziskových organizací či jiných podporovaných subjektů mohou navázat dlouholetou spolupráci s partnerem ze
Slovenské republiky a také naopak slovenští žadatelé s partnerem z České republiky. Jsme rádi, že můžeme být součástí
zrodu či prohloubení tohoto partnerství, které mnohdy přetrvá i po realizaci malých projektů. Ze zrealizovaných projektů jde vidět, že i s malými projekty lze zažít a vybudovat velké věci.“

Ing. Jana Smutná
ředitelka RBK
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Region Bílé Karpaty

Fond malých projektů

Region Bílé Karpaty (dále jen RBK) je sdružením právnických
osob založeným zakladatelskou smlouvou dne 10. 2. 2000.
V současné době má sdružení 9 členů.

Prostřednictvím Fondu malých projektů (dále jen FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, mohou města, obce a veřejné subjekty realizovat malé projekty (dále
jen MP), jejichž hlavním cílem je rozvoj a posílení spolupráce mezi
komunitami na obou stranách hranice a zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu pro obyvatele a návštěvníky.

RBK je zakládajícím členem Euroregionu Bílé – Biele Karpaty (založen v r. 2000), které zahrnuje území Zlínského kraje
a Trenčínského samosprávného kraje.
Hlavním cílem sdružení je rozvoj příhraničních regionů
v kulturní, společenské či sociální oblasti, dále v oblasti cestovního ruchu nebo vzdělávání, a to díky posílení vzájemné
spolupráce na obou stranách hranice SR a ČR.
Region Bílé Karpaty spolu s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, realizují společný projekt s názvem Fond malých projektů (304000J915)
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika.

Aktivity mají vést k zintenzivnění přeshraniční komunikace
a spolupráce mezi občany, sdruženími, úřady a dalšími neziskovými subjekty ve společném programovém území a mají posílit identifikaci obyvatelstva s regionem, ve kterém žijí.

Projekty musí být realizovány v přeshraničním partnerství a dodržet následující podmínky:
- Společné plánování
- Společná realizace
- Společný personál
Další důležité informace a podmínky, které musí projekty splňovat:
- Evidentní přeshraniční dopad – přidaná hodnota projektu
přeshraniční spolupráce. Výsledky a výstupy projektu se musí
jednoznačně projevit na obou stranách hranice, aby projekt
naplnil cíl programu.
- Zapojení přeshraničního partnera.
- Podpora malých projektů na regionální úrovni.
- Všechny malé projekty jsou financovány žadatelem.
- Přeshraniční partner se spolu s žadatelem společně podílí
na fyzické realizaci.

Žadatelé a programové území
Podporované území, do kterého musí mít realizace MP dopad:
Česká strana:
Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj
Slovenská strana:
Žilinský, Trenčínský a Trnavský samosprávný kraj.
Vhodní žadatelé
Obce, městské části, svazky obcí, kraje, organizace zřízené nebo
založené kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová
sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory, organizace zřízené nebo založené státem.

Správci Fondu malých projektů 2014 - 2020
Vedoucím partnerem a Správcem FMP na české straně je Region
Bílé Karpaty, který má zkušenosti se správou FMP i z předchozích
programovacích období (od r. 2002).
Hlavním přeshraničním partnerem a Správcem FMP na slovenské straně je Žilinský samosprávný kraj (dále jen ŽSK).
V kanceláři Správců FMP lze zdarma konzultovat projektový záměr,
odevzdat projektovou žádost a v případě získání podpory z FMP
a podepsání Smlouvy o NFP je Správce ten, na koho se můžete obrátit po dobu realizace malého projektu. Po úspěšné realizaci malého projektu se podklady k Závěrečné zprávě včetně příslušných
dokladů k vyúčtování odevzdávají příslušnému Správci FMP.
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Jaké aktivity mohou být podpořeny?

Výše dotace

Prioritní osa 2 - Kvalitní životní prostředí

Prioritní osa 3 - Rozvoj místních iniciativ

Investiční priorita - 3. Zachování, ochrana,
podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
(6c)

Investiční priorita - 5. Podpora právní a administrativní spolupráce
a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)

Objem vyčleněných prostředků z EFRR je 9 013 945 € (10% z celkové alokace programu Interreg V-A SK-CZ).
Celková vyčleněná částka podpory z EFRR pro malé projekty: v ČR činí 3 701 434,89 €, v SR činí 3 779 999,99 €.
Celková výše podpory z EFRR je max. 85% celkových způsobilých výdajů MP.
Výdaje projektu vznikají pouze na straně žadatele a jsou poskytovány formou refundace.

Příklady zaměření dle intervenční logiky
• zejména zvýšení návštěvnosti,

1. Kulturní výměny
• kulturní a společenské výměny mezi místními skupinami na obou stranách
• návrh a zavedení nových turistických produktů,
příhraničního regionu,
• setkávání a výměny mezi mládeží, studenty a žáky,
• propagační a prezentační aktivity podporující
• umělecké a sportovní činnosti,
atraktivity cestovního ruchu v příhraničním území,
• folklórní slavnosti apod. akce.
2. Místní demokracie
• vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních • školící kurzy zajišťující výměnná setkání k prohlubování dovedností,
přeshraničních databází atraktivit cestovního ruchu • síťování a rozvoj spolupráce místní a regionální veřejné správy s mimovl. organiz.
(s informacemi o místních zajímavostech – kulturní a institucemi,
památky, přírodní útvary, rezervace apod.).
• přeshraniční sociální integrace.
aj.
3. Lidské zdroje
• spolupráce v oblasti společného vzdělávání a odborného výcviku,
• propagace přeshraničních pracovních možností,
• výměna znalostí a zkušeností ve výuce na různých stupních, zpracování materiálů
pro společnou výuku.
4. Životní prostředí
• ekologická školení a akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického
povědomí.
aj.
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Min. 5% nákladů MP musí být vynaloženo na přeshraničního partnera (dopad).
Minimální celková výše
příspěvku z EFRR

Maximální celková výše
příspěvku z EFRR

a) investiční malé projekty (6c) 60 000 EUR / 35 294,12 EUR (SR)

3 000 EUR

30 000 EUR

b) neinvestiční malé projekty
(6c i 11b)

3 000 EUR

20 000 EUR

Typ malého projektu

Celková výše oprávněných
výdajů max.

40 000 EUR / 23 529,42 EUR (SR)

5

Proces schválení / zamítnutí dotační podpory
Záměr

• Určení cílů a výstupů MP
• Konzultace projektového záměru se správcem
• Vyplnění projektové žádosti

MP

Předložení

ŽoNFP

Proces
schválení / zamítnutí
dotační podpory

• Odevzdání v termínu výzvy
• Vypořádání připomínek Správce v rámci
Administrativního ověření
• Odborné hodnocení Správce
• Jednání a rozhodnutí Regionálního výboru (RV)

Schválen

MP

s podmínkou
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•
•
•
•
•

Ukončení projektu

Formulář projektové žádosti o NFP je zveřejněn na webových
stránkách Správců FMP u příslušné vyhlášené výzvy: www.regionbilekarpaty.cz a www.zilinskazupa.sk.

Konečný uživatel (dále jen KU) je povinen předložit do 30 dnů
od konce realizace projektu příslušnému Správci FMP Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování MP.

Správci k vyhlášené výzvě realizují semináře/webináře pro Žadatele. Doporučujeme se zúčastnit. Připravené projektové záměry
lze konzultovat i s projektovými manažery Správce.

V Závěrečné zprávě je potřeba mimo jiné uvést informace o zrealizovaných aktivitách, o naplnění měřitelných ukazatelů, o publicitě
a propagaci MP a o zajištění udržitelnosti MP.

Žadatel předkládá svou žádost o NFP po podpisu obou partnerů
včetně všech povinných příloh v termínu a na adresy Správců uvedených ve výzvě.

Spolu se Závěrečnou zprávou předloží KU Seznam deklarovaných
výdajů včetně příloh a účetních dokladů k ověření vynaložených
výdajů.

Seznam povinných příloh je uveden v příloze č. II.7 k Příručce pro
žadatele a konečné uživatele.

Udržitelnost projektu

Realizace projektu

Zamítnut

MP

Projektová žádost – od přípravy až po podání

• Oznámení o zastavení řízení o ŽoNFP

Vypořádání podmínek RV
Podpis Smlouvy o NFP
Realizace MP + změny
Ukončení a vyúčtování
Vydání Prohlášení a proplacení dotace

Konečný uživatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků realizovaného malého projektu během stanoveného období (5 let po finančním ukončení malého projektu).

Pokud by mělo při realizaci malého projektu dojít k jakékoliv změně, je nutné postupovat v souladu s kap. 5 Příručky pro žadatele
a konečné uživatele a změny včas zkonzultovat a oznámit Správci
FMP.
Mezi další úskalí v průběhu realizace MP patří:
- Realizace veřejných zakázek.
- Příjmy v projektu (vzniklé během doby realizace) – pouze do výše
vlastního podílu.
- Veřejná podpora – ve FMP jsou projekty zakládající veřejnou
podporu zakázané.
- Publicita – dbát na správné označení dle pravidel programu a EU.
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Na co si dát pozor!!

Kód projektu: CZ/FMP/6c/01/009

- Seznámit se s regionální dokumentací FMP.

Název: Na kole při Baťově kanálu

- Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s aktivitami projektu, musí být hospodárné, účelné a efektivní.

Konečný uživatel ČR: Obce pro Baťův kanál
Hlavní přeshraniční partner SR: Město Holíč
Doba realizace: 01.03.2019 – 29.02.2020

- Přeshraniční spolupráce – komunikace partnerů, zapojení účastníků z obou zemí, společné aktivity.
- Zajištění publicity dle pravidel.
- Komunikace se Správcem FMP ve všech fázích MP – předejdeme problémům (změny, publicita, vyúčtování..).
- Pečlivé vedení účetnictví projektu a veškeré dokumentace.

Indikativní harmonogram výzev Fondu malých projektů a zasedání RV FMP
Prioritní osa

Investiční
priorita

2*

6c

3*

11b

Datum
vyhlášení

Datum ukončení

Datum RV

Alokace ČR**
v EUR

Alokace SR**
v EUR

září 2021

říjen 2021

leden 2022

450 000

260 000

leden 2021

březen 2021

červen 2021

700 000

700 000

září 2021

říjen 2021

leden 2022

370 000

620 000

Stručný popis MP:
Předmětem projektu bylo vybudování nového úseku
cyklostezky v příhraničním regionu při Baťově kanálu.
Jedná se o území, které disponuje na české i slovenské
straně množstvím kuturních, přírodních a technických
památek. Vybudovaný úsek cyklostezky bude sloužit
obyvatelům a návštěvníkům příhraničního regionu
a bude propojovat českou a slovenskou stranu. Součástí projektu byla také propagace příhraničního regionu,
která je zaměřená na zvýšení povědomí návštěvníků/
obyvatel o přírodním a kulturním dědictví daného regionu, o možnostech cykloturistiky v příhraničním regionu a o dalších zajímavých turistických atraktivitách.
Celkové náklady MP: 39 125,43 EUR
EFRR: 29 265,81 EUR

* Indikativní harmonogram výzev podléhá aktualizaci v případě, když dojde k posunu vyhlášení výzvy uvedené v harmonogramu
o více než dva měsíce. Výše alokace je indikativní.
**Alokace se může změnit s ohledem na čerpání FMP.

Fond malých projektů SK-CZ 2014 – 2020

9

Představení zrealizovaných malých projektů
aneb „Kde FMP pomáhá“
Kód projektu: CZ/FMP/6c/01/022
Název: Za vůní našeho ovoce
Konečný uživatel ČR: Obec Zděchov
Hlavní přeshraniční partner SR: Obec Jasenica
Doba realizace: 01.12.2018 - 30.11.2019
Stručný popis MP:
Obec Zděchov se nachází ve Zlínském kraji na východě
Moravy v blízkosti slovenské hranice. Obec Jasenica leží
v regionu Horné Považie, v dolní části Papradňanské doliny. Přes hřeben Javorníků jsou všechny partnerské obce
propojeny stávajícími, značenými turistickými trasami.
Za účelem popularizace této společné stezky „Za vůní
našeho ovoce“ bylo cílem realizace Centra vzdělávání v oboru ovocnářství a zpracování ovoce na Valašsku
včetně informačního centra ve Zděchově v prostorách
stávajícího ovocného sadu, výsadba ovocných stromů
v obci Jasenica podél této stezky na slovenské straně
a popularizace této společné stezky prostřednictvím tematických setkání partnerů na obou stranách.

Fotky z projektu
Za vůní našeho ovoce

Celkové náklady MP: 40 140,74 EUR
EFRR: 27 320,84 EUR
Fond malých projektů SK-CZ 2014 – 2020
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Kód projektu: CZ / FMP/11b/01/030
Název: Společně pro podporu vzdělávání

v oblasti nových technologií
Konečný uživatel ČR: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
Hlavní přeshraniční partner SR: Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity
Doba realizace: 01.01.2019 - 31.12.2019
Stručný popis MP:
Projekt byl zaměřen na vyhledávání potenciálních partnerů v podporovaném území, jak mezi organizacemi,
firmami, tak jednotlivci; na sdílení know-how prostřednictvím workshopů a společné přípravy nejnáročnější
aktivity projektu – vypuštění stratosférického balónu
s experimenty. Dále byl cílen na vytvoření, stabilizaci
a udržování přeshraniční internetové databáze výsledků a postupů získaných při společných stratosférických
experimentech. Realizovaly se vzdělávací a propagační
aktivity a ojedinělé zkušenosti partnerů mezi obyvateli,
zejména pak mezi mládeží. Díky pořízenému vybavení
(3D tiskárně a příslušenství) se prakticky demonstroval
potenciál nových technologií a motivoval účastníky akcí
ke spolupráci.
Cílem bylo zvýšit intenzitu a rozsah spolupráce (do realizace aktivit zapojeno 7 partnerských organizací).
Celkové náklady MP: 26 340,45 EUR
EFRR: 17 845,65 EUR
Fond malých projektů SK-CZ 2014 – 2020

Fotka z projektu
Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií
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Kód projektu: CZ/FMP/11b/01/033
Název: Poznej mne i sám sebe,

aneb co v nás je
Konečný uživatel ČR: Základní škola Šenov,
Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace
Hlavní přeshraniční partner SR: Základná škola
s materskou školou Rabča
Doba realizace: 01.01.2019 - 31.12.2019
Stručný popis MP:
Projekt byl obsahově zaměřen na probuzení zájmů
o poznání vlastní jedinečnosti regionů zúčastněných
škol. ZŠ Šenov našla potenciál v aktivitách, jejichž záměrem bylo probudit místní příběhy, pohádky a legendy, které provází je i jejich rodiny a tvoří tak pomyslný most k motivaci pro další život v místě, kde žijí.
V rámci tohoto záměru zvolili aktivity, které dávají
danému regionu tvář v podobě literárních, dramatických a výtvarných výstupů. Školy se dohodly na společných aktivitách. Jednalo se o tři aktivity, dvě dílny,
které byly tematicky rozdělené a jeden závěrečný projektový den.
Cílovou skupinou byli žáci a učitelé.
Celkové náklady MP: 21 833,09 EUR
EFRR: 18 558,11 EUR
Fond malých projektů SK-CZ 2014 – 2020

Fotka z projektu
Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je
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Kód projektu: CZ/FMP/11b/01/004

Kód projektu: CZ/FMP/11b/01/032

Název: Moravané a Oravané spolupracují

Název: Nezapomeňme, s kým jsme vyrůstali

Konečný uživatel ČR: Domov pro seniory Kamenec,
Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Hlavní přeshraniční partner SR: Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
Doba realizace: 01.09.2018 - 31.08.2019

Konečný uživatel ČR: Obec Blatnička
Hlavní přeshraniční partner SR: Obec Trstín
Doba realizace: 01.09.2018 - 31.08.2019

Stručný popis MP:
Poskytovatelé pobytových soc. služeb seniorům - z toho
1 subjekt z ČR (Domov pro seniory Kamenec, Slezská
Ostrava) a 1 subjekt ze SR (DPS Zakamenné) se spojili
za účelem obohatit společenský a kulturní život klientů
sociálních služeb. V rámci projektu bylo realizováno celkem 5 aktivit, z toho 2 pro cílovou skupinu - obyvatelé
přeshraničního regionu (senioři) a 3 pro cílovou skupinu
zaměstnanci v soc. službách pečujících o tyto seniory.
V rámci projektových vzdělávacích aktivit usilovali o navázání pracovních kontaktů, umožňujících výměnu poznatků „dobré praxe“ a novinek v sociální péči na obou
stranách hranice.
Cílem vzdělávání bylo předávání profesních zkušeností
a nacházení inovativních prvků, které mohou být využity v přímé praxi.

Stručný popis MP:
„Nezapomeňme, s kým jsme vyrůstali“. To bylo hlavní
téma daného projektu, kterým chtěli partneři přirozenou cestou zachovávat společné kulturní tradice, folklor,
sociální smýšlení, vychovávat děti v přirozené sounáležitosti s lidmi na dnes již opačné straně hranice.
Přivést mladou generaci ke opětovnému přátelství se
Slováky, pomoci jim uchovat tradice, jazyk, přátelství.
Odstranit stále se prohlubující jazykové bariéry, nezapomenout na zvukomalebnost slováckého nářečí a slovenského jazyka.
Uchovat tradice poutí v regionu, oblékat mladou generaci do krojů, na které by měla být hrdá.
Celkové náklady MP: 20 556,27 EUR
EFRR: 14 868,37 EUR

Celkové náklady MP: 12 105,82 EUR
EFRR: 10 289,94 EUR

Fond malých projektů SK-CZ 2014 – 2020

17

Představení projektů slovenských žadatelů
Kód MP: SK/FMP/6c/01/017

Kód MP: SK/FMP/11b/01/011
Názov: Pomáhať a zachraňovať

v lete aj v zime
Názov: „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“
Konečný užívateľ SR: Obec Horné Srnie
Hlavný cezhraničný partner ČR: Město Brumov-Bylnice
Obdobie realizácie: 1.3.2019 – 30.9.2019
Opis MP:
Hlavným cieľom malého projektu bolo využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia a jeho zatraktívnenie pre obyvateľov a návštevníkov, čím realizácia malého projektu prispela k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju tohto
územia. Hlavnou aktivitou bola investičná časť malého projektu - realizácia stavebných prác na revitalizácii dvoch prameňov v obci Horné Srnie (Stará rieka
a Minerálny prameň) a nákup nových sklenených vitrín s osvetlením pre Múzeum
Brumov-Bylnice.
Neinvestičná časť - zabezpečenie publicity, osadenie informačných tabúl na frekventovaných miestach, slávnostné otvorenie novej expozície múzea, odovzdanie do užívania revitalizovaných prameňov, zviditelnila výstupy malého projektu
do života partnerov i návštevníkov príhraničných regiónov. Prostredníctvom malého projektu sa zatraktívnilo prírodné a kultúrne dedičstvo Bielych Karpát u susediacich partnerov – Obce Horné Srnie (SK) a Mesta Brumov-Bylnice (CZ).
Realizácia projektu mala významný dopad na zlepšenie využívania územia slovensko-českého prihraničia a výstupy projektu budú dlhodobo využívané oboma stranami.

Konečný užívateľ SR: Horská služba Malá Fatra, o. z.
Hlavný cezhraničný partner ČR: TJ Sokol
Mosty u Jablunkova z. s.
Obdobie realizácie: 01.09.2018 – 31.08.2019
Opis MP:
Cieľom malého projektu bolo pokračovanie v spolupráci
HS s partnerom, v ktorého horolezeckom oddieli sa združujú členovia HS ČR a práca s nimi sa v minulosti veľmi
osvedčila. Na základe predchádzajúcej spolupráce si HS
uvedomujú potrebu pritiahnutia nových mladých ľudí
k činnosti dobrovoľných horských záchranárov ako v SR
tak aj v ČR. Podchytenie záujmu o túto činnosť už vo veľmi mladom veku je veľkým predpokladom osvojenia si
filozofie a hodnôt horského záchranára a dá sa predpokladať, že veľké percento mladých, ktorí sa s týmito hodnotami stotožnia, sa bude aj v dospelosti aktívne zapájať
do aktivít horskej služby.
Celkové oprávnené výdavky MP: 22 843,59 EUR
EFRR: 19 417,05 EUR

Celkové oprávnené výdavky MP: 28 955,43 EUR
EFRR: 24 612,11 EUR
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Kód MP: SK/FMP/6c/01/002
Názov: „Modrotlač – obnova tradície

v cezhraničnom regióne“
Konečný užívateľ SR: Mesto Holíč
Hlavný cezhraničný partner ČR: Národní ústav
lidové kultury
Obdobie realizácie: 1.10.2018 – 30.9.2019
Opis MP:
V rámci malého projektu bola realizovaná revitalizácia
priestorov Mestského múzea a galérie v Holíči a nadväzne
na ňu v spolupráci s HCP zrealizovaná výstava modrotlače, ktorú koordinoval kurátor výstavy. Sprievodnými aktivitami projektu boli módna prehliadka a workshop, čím
došlo k priblíženiu tradície modrotlače v prihraničnom
regióne. Partneri projektu vytvorili spoločný propagačný
materiál. Cieľovou skupinou boli obyvatelia a návštevníci
cezhraničného regiónu.
Celkové oprávnené výdavky MP: 30 189,67 EUR
EFRR: 21 333,21 EUR, ŠR SR: 2509,79 EUR
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Správce FMP v ČR – vedoucí partner:

Správce FMP v SR – hlavní přeshraniční partner:

Region Bílé Karpaty

Žilinský samosprávny kraj

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
tel.: + 420 573 776 058, + 420 573 776 055
mob.: +420 739 612 340
e-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
www.regionbilekarpaty.cz

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie projektov EÚ
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: +421 415 032 103
e-mail: fmp@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Část cesty za námi, dlouhá cesta před námi

