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Alokace pro FMP 2014-2020  

Fond mikroprojektů 2014 - 2020 

Alokace pro Fond mikroprojektů bude opět 20% finančních prostředků z 
rozpočtu Programu, tj. 45,244 mil. EUR 

 

Euroregion Glacensis: 

celková částka 10.134.117 EUR 

- pro žadatele na české straně: 5.134.117 EUR 

- pro žadatele na polské straně: 5.000.000 EUR 

Územní vymezení na české straně: 

- celý Královéhradecký kraj (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, 
Rychnov nad Kněžnou) 

- celý Pardubický kraj (okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) 

- část Olomouckého kraje (okresy Šumperk, obec Bílá Voda z okresu Jeseník) 

Územní vymezení na polské straně: 

- powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, 
ząbkowicki, město Wałbrzych 
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Zaměření FMP 

 

• Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti  
 

40 % alokace FMP 

     Rozsah dotace   2 000 - 30 000 EUR 

     Lead projekty 4 000 - 60 000 EUR (za národní část vždy max. 30.000 EUR) 

 
 

• Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit  
 

    60 % alokace na FMP 

    Hodnota dofinancování 2 000 - 20 000 EUR 

    Lead projekty 4 000 - 40 000 EUR (za národní část vždy max. 20.000 EUR) 
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Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

 

1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřujících k 
jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí 

 

•  rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově 
přírodních a kulturních atraktivit 

 

•  realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či 
přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu 

 

2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví 
 

•  rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního 
nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich 
využití s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí 
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Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

 

3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání 
kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu 
 

• výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní 
infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního 
dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky) 
včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a 
přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.) 
 

• výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující 
anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro 
návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, 
senioři apod.) 
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Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

 

4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti 
využití přírodních a kulturních zdrojů 

 

•  využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci 
kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www 
stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod. 

 

•  společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného 
území 

 

• společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích 
cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů 
dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, 
propagační stany apod.) 
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Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

 

5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a 
kulturních zdrojů 

 

•  příprava společných koncepčních dokumentů – strategií, studií a analýz, 
plánu, evaluací apod. realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití 
společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního ruchu a 
ke zvýšení návštěvnosti společného regionu (tematické, územní či 
marketingové koncepce) 
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Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

 

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce 
občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální 
úrovni 

 

2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 

 

3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce 
NNO a sociálních a hospodářských partnerů 
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Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

 

V rámci hlavních aktivit jsou způsobilé podaktivity: 
 

• v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území 

• v oblasti dopravy 

• v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů 

• v oblasti ochrany přírody a krajiny 

• v oblasti vzdělávání 

• v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit 

• v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) 

• v oblasti tvorby kooperačních sítí 
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Financování mikroprojektů 

 

• jednoetapové mikroprojekty bez možnosti zálohových či průběžných plateb 

• předfinancování mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele 

 

Zdroje financování: 

• CZ: dotace max. 85% z ERDF 

          15% z vlastních zdrojů žadatelů 
 

• PL: dotace max. 85% z ERDF 

          15% z vlastních zdrojů žadatelů  

 

     Financování v EUR – kurzové riziko! 

     Zpětné financování v dlouhém horizontu! 
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Doba realizace mikroprojektů 

 

 

 

- doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců 

 

 

Pouze v případě složitejších mikroprojektů může být doba trvání 
maximálně 18 měsíců. 
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Typy mikroprojektů 
 
 

Podle způsobu zapojení zahraničního partnera do přípravy a realizace 
mikroprojektů budou rozlišovány tyto typy mikroprojektů: 

 
A) mikroprojekty společné s lead partner principem (nový typ) – max. 

100 bodů – dvoujazyčná žádost !!! 
 

B) partnerské (dříve společné) – max. 85 bodů 
 

C) samostatně realizované (dříve samostatné a zrcadlové) – max. 75 
bodů 

 
Pro podporu nutno získat min. 60 bodů !  
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Princip Vedoucího partnera 

 

- u mikroprojektů novinkou 

- pouze pro partnery ze stejného euroregionu 

- předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, 

resp. všechny partnery (pokud je jich více), přičemž žádost předkládá 

Vedoucí partner, na kterém se oba / všichni partneři shodli 

- Vedoucí partner nese zodpovědnost za mikroprojekt jako celek 

- v případě schválení mikroprojektu Vedoucí partner uzavře s příslušným 

národním Správcem smlouvu o financování 

- dotace je proplácena Vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou 

část dotace postoupí svému partnerovi / svým partnerům 
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Kritéria přeshraniční spolupráce 
 

 

Důležitým aspektem mikroprojektů je přeshraniční spolupráce, proto jsou 
stanovena 4 kritéria spolupráce: 

 

 společná příprava 

 společná realizace 

 společné financování 

 společný personál 

 

U mikroprojektů typu A musí být naplněna 4 kritéria. 

U mikroprojektů typu B a C musí být naplněna min. 3 kritéria. 
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Podpora nových žadatelů 

 

• nový žadatel = subjekt, který neobdržel dotaci ve FMP 2007-2013 

• pokud žadatel předloží do jedné výzvy více projektových žádostí, 

všechny žádosti budou posuzovány jako projekty nového žadatele 

• pokud žadatel předloží do následujících výzev další žádosti, již 

nebudou posuzovány jako projekty nového žadatele 

 

Výzvy: 

- samostatné výzvy pro každou prioritní osu 

- možnost samostatných speciálních výzev pro nové žadatele, projekty 

typu A nebo speciální výzvy pro naplnění některých indikátorů 
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Novinky v programu  

 

• společné mikroprojekty typu A s Vedoucím partnerem 

• zjednodušené vykazování výdajů – zavedení tzv. paušálního 

vykazování (mzdové prostředky, režijní výdaje) 

• výdaje na přípravu projektové žádosti – pouze u typu A, max. 1% z 

celkových způsobilých výdajů 

• jiné vykazování nákladů na umělce – nově možnost uhradit i 

profesionální umělce z mikroprojektu – omezení  500 EUR/vystupující 

a 2000 EUR/akce 

• nový způsob hodnocení žádostí – přeshraniční aspekty nově hodnoceny 

experty z obou stran hranice ve všech typech žádostí 

• zavedení elektronické komunikace s povinností elektronického podpisu 

• možnost odvolání se proti rozhodnutí Správce 
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Aktuální stav, termíny 

 

• příprava dokumentace FMP 2014-2020 

• do 30.9.2015 – předložení zastřešujícího projektu Fondu mikroprojektů na 

období 2014-2020 

• 4.12.2015 – projednání schválení zastřešujících projektů FMP 

 

• termín zahájení FMP 2014-2020 je plánován na počátek roku 2016 v 

závislosti na přípravě informačního systému MS 2014+ 

• první sběr mikroprojektů – I. čtvrtletí 2016 

 

• FMP bude trvat až do 6/2023 
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Jaroslav Štefek – sekretář   Bernadeta Tambor- sekretář  
česká část    polská část  

Sekretariát Euroregionu Glacensis  Sekretariát Euroregionu Glacensis 

Panská 1492    Łukasiewicza 4a/2 

516 01  Rychnov nad Kněžnou           57-300 Kłodzko 

Česká republika     Polsko  

info@euro-glacensis.cz    eg@euroregion-glacensis.ng.pl  

www.euro-glacensis.cz    www.euroregion-glacensis.ng.pl 

 

Děkuji za pozornost 
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