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dostává se Vám do rukou další číslo Rozhledů, které vydává
Sdružení měst a obcí Východní Moravy.
Tentokrát jsme se věnovali tématu, které je jistě pro mnohé
z Vás zajímavé – Fondu mikroprojektů.
V přehledu nejzajímavějších projektů, které byly realizovány v rámci Fondu mikroprojektů iniciativy Společenství
INTERREG IIIA v letech 2004–2006, můžete najít inspiraci pro
Vaše nové aktivity či pokračování akcí, které byly realizovány
již dříve.
Řada z Vás byla v uskutečnění mikroprojektů velmi úspěšná. Je
k tomu zapotřebí nejenom nápad, ale i soustavná práce při přípravě, vlastním provedení akce a nakonec i při jejím vyúčtování. Vaši práci ve fázi přípravy mikroprojektů Vám snad usnadní
přehledně sestavené základní údaje o nově chystaném Fondu
mikroprojektů.
V Rozhledech i tentokrát najdete přehled aktuálních dotačních
možností, které Vám snad pomohou při financování Vašich aktivit.
Šťastnou ruku a hodně štěstí při přípravě i realizaci jakýchkoliv akcí, které budou mít vliv na rozvoj našeho krásného kraje,
Vám za celou redakci přeje
Ing. Martina Ba jgarová

Do nové práce s novým týmem

V

ážení kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové,
minulý rok 2008 nebyl pro naše sdružení jakožto pro zakladatele Regionální rozvojové agentury Východní Moravy vůbec jednoduchý. Po deseti letech činnosti RRA VM došlo
v této společnosti k personální a finanční krizi. Tento neutěšený
stav bylo nutné neprodleně řešit. Rozhodnutí bylo přijato v závěru minulého roku. Stalo se tak na jednání valného shromáždění
Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Byl schválen vstup nového člena do sdružení RRA VM. Tomuto rozhodnutí předcházela
mnohá jednání představenstva společnosti, jehož cílem bylo nalezení takového řešení, které by krizi ve společnosti pomohlo stabilizovat. Novým členem se stal Institut pro regionální spolupráci
se sídlem v Brně.
V souvislosti s touto změnou byl do funkce ředitele RRA VM
jmenován RNDr. Otakar Prudil. Ke změnám došlo i v pracovním
týmu agentury. Byla tím započata užší spolupráce i s brněnskou
Regionální poradenskou agenturou. Těmito změnami bychom
chtěli prostřednictvím RRA VM zajistit zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytovaných služeb v oblasti dotačního a grantového
poradenství, projektování, výběrových řízení, dotačního managementu, zpracování strategických rozvojových plánů, organi-

zace školení, seminářů a workshopů, zpracování informačních,
propagačních a marketingových materiálů.
Naším společným cílem je vybudování kvalitní instituce regionálního rozvoje s dobrým technickým a personálním zázemím,
která bude oslovovat nejen obce, ale i široké spektrum subjektů
v rámci svých aktivit a stane se uznávaným partnerem na území
regionu Východní Moravy. Rádi bychom zkvalitnili spolupráci
nejenom s obcemi, ale i se Zlínským krajem, a napomohli tak k regionálnímu rozvoji území, v kterém žijeme.
Současně bude RRA VM nadále plnit roli administrace Fondu mikroprojektů v rámci přeshraniční spolupráce Česko – Slovensko pro roky 2007–2013. Bližší informace o možnosti čerpání
finančních prostředků z tohoto fondu naleznete na dalších stránkách tohoto periodika. Aktuální informace o Regionální rozvojové agentuře najdete v Informačním bulletinu RRA VM, případně
na internetových stránkách www.rravm.cz.
A co dodat závěrem? Přeji novému pracovnímu týmu RRA
VM a také Vám všem hodně pracovních úspěchů a co nejvíce realizovaných projektů. K tomu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody. Pracovníkům, kteří agenturu opustili, děkuji
za vykonanou práci.
Ing. Pavel Studeník
předseda SMO VM
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Aktuální dotační možnosti

Připravenost měst a obcí
na čerpání peněz z EU

V

ážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nové číslo „Rozhledů“. Ve svém úvodníku z pozice nového ředitele Regionální
rozvojové agentury Východní Moravy využiji vlastních zkušeností ve funkci projektového manažera a rád bych Vás jako potenciální žadatele o dotace upozornil na určité možnosti financování
rozvojových projektů.
Finanční podpora na pomoc českým regionům je směřována
k předem daným prioritám, které byly stanoveny na základě strategických rozvojových dokumentů regionální politiky. Současně
je od spolufinancovaných rozvojových projektů vyžadována určitá
úroveň zpracování a připravenosti. Vzhledem k těmto okolnostem
je třeba, aby města a obce měly své priority jasně stanoveny, a to jak
z hlediska obsahového, tak z hlediska časového.
Byť jsou finanční potřeby českého komunálu značné, ne na
všechny investiční záměry lze využít finanční prostředky ze strukturálních fondů. Z tohoto důvodu je pro management obcí důležité
dobře promyslet, na jaké priority se pokusí získat finanční podporu.
Vzhledem k tomu, že programovací období EU je sedmileté, tedy jakási evropská sedmiletka, jsou na toto období podporované oblasti
jasně stanoveny v programovacích dokumentech. Tyto informace
tak lze využít pro přípravu projektových záměrů obce vzhledem
k dotačním možnostem.
Jednou z možností, jak se dobře připravit, je mít zpracovaný například strategický plán, kde jsou jasně stanoveny priority rozvoje
a případné dotační tituly. Zpracování tohoto dokumentu je ovšem
finančně, časově i personálně náročné a ne pro každou obec je

vhodné. Jako rychlejší a účelnější vzhledem k záměru identifikovat
dotační zdroje se jeví zpracování dotační analýzy. Jedná se o audit
či speciální studii všech záměrů obce vzhledem k programovacím
dokumentům, obsahující jasné doporučení a identifikaci k přípravě
projektů a jejich možného financování.
Výstupem zpracované dotační analýzy může být dokument
obsahující jednotlivé projektové fiše a analýzu finančních zdrojů. Součástí dokumentu mohou být též doporučení pro vhodnou
a koncepční přípravu jednotlivých projektů. Smyslem ovšem není
zpracování dokumentu, ale zejména proces vyjasnění a vyprofilování přesně daných projektových záměrů a jejich následné dopilování k dotačním programům.
Aktivitou navazující na dotační analýzu je zařazení projektových
námětů do databáze a monitoring termínů výzev k předkládání žádostí na dané dotační programy. Současně by všechny projektové záměry měly být upravovány dle aktuálního stavu prací na přípravě.
V rámci celého procesu tak management obce jasně definuje své
priority a díky koncepční přípravě projektů jsou poté v žádosti daleko jasněji a přesněji popsány potřeby obce, čímž se zvyšuje naděje
na úspěch. Zpracování dotační analýzy tak pro představitele obcí
představuje velmi vhodný předstupeň pro možnosti žádat o dotace
z evropských i národních finančních zdrojů.
Regionální rozvojová agentura v současnosti tuto službu poskytuje všem členům Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Pokud máte zájem o tuto službu, neváhejte kdykoliv kontaktovat zaměstnance RRA VM.
Mnoho úspěchů a spokojenosti při vzá jemné
spolupráci přeje za tým RRA VM
RNDr. Otakar Prudil
ředitel RRA VM

Program rozvoje venkova
(SZIF – Státní zemědělský intervenční fond)

Operační program životní prostředí
(Ministerstvo životního prostředí)

Červen 2009
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – produkty pro lidskou spotřebu, produkty určené jako
krmiva.

Květen/červen 2009
Udržitelné využívání zdrojů energie – zateplování veřejných budov.

Červen 2009
III.I.3 Podpora cestovního ruchu – pěší trasy, vinařské stezky
a hippostezky, ubytování, sport.
Říjen 2009
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby –
zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, vodovody, kanalizace, integrovaná informační a školicí centra s využitím
ICT, zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, environmentální
a církevní aktivity.

Červen/Červenec 2009
Zkvalitnění nakládání s odpady – sběrné dvory, rekultivace starých skládek, zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění
a recyklaci.
Říjen/listopad 2009
Zlepšování stavu přírody a krajiny – implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podpora biodiverzity, obnova krajinných
struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace
urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skal. Řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních.

Říjen 2009
II.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – studie
a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, obnova kulturního dědictví venkova,
stálé výstavní expozice a muzea.
Říjen 2009
I.1.2. Lesnická technika – pořízení strojů a zařízení pro budování
a údržbu lesních cest, stezek, chodníků, pro hrazení bystřin a retenčních nádrží, sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů,
na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů, pro prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
Říjen 2009
I.1.2.3. Lesnická infrastruktura – výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, ostatních
infrastrukturních objektů v lesích.

Pro více informací o konkrétních výzvách jsou Vám k dispozici pracovníci Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy, sekce kontakty: www.rravm.cz
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Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA – Zhodnocení programového
období 2004–2006
Iniciativa společenství INTERREG IIIA v období roku 2004–2006
představovala program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU. V programu existovalo pět samostatných programů podle jednotlivých hranic, a to na hranicích s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Bavorskem a Saskem. Cílem této přeshraniční
spolupráce bylo zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.
Fond mikroprojektů (dále jen FMP) byl nedílnou součástí Iniciativy společenství INTERREG IIIA a svým charakterem navázal
na Společný fond malých projektů realizovaný v rámci CBC (CrossBorder Co-operation) Phare. Stejně tak jako v programu CBC Phare –
Společný fond malých projektů – bylo žadatelům umožněno získávat
podporu především na neinvestiční projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem na rozvoj přeshraniční spolupráce. Rozsah
oblastí podpory na česko – slovenské hranici byl stanoven v Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovensko – Česká republika (Community Iniciative Programme – dále jen CIP).
FMP podporoval naplnění klíčových cílů stanovených v CIP pro
česko-slovenské příhraničí, zejména pak napomáhal subjektům
v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. FMP
dále podporoval zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na
obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito
systémy se širšími vazbami na EU.

Cílem FMP bylo zejména:
• zmírnit okrajový charakter těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života, vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice,
• podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním celkového hospodářství
na obou stranách hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu.
Naplnění těchto cílů umožňoval Fond svým pružným přístupem k financování menších akcí, které byly založeny na bázi místních či regionálních potřeb a měly přeshraniční dopad.
Potřeba vytvoření FMP vyplynula ze situace po rozdělení
republik, které zapříčinilo množství problémů v udržování
a zkvalitňovaní hospodářských, sociálních a kulturních vazeb
obyvatelstva v regionu. Další rozvoj oblasti bylo možné zabezpečit podporováním malých projektů, které by zabezpečily
prohlubování kontaktů a spolupráce mezi obyvateli pohraničí,
jejich přeshraniční integraci a posílení dlouhodobé spolupráce.
Malé projekty byly přínosem pro získávání zkušeností z realizace společných projektů s cílem:
• přeshraniční integrace a posilování dlouhodobých forem spolupráce, navazování a prohlubování kontaktů a průběžné komunikace a spolupráce mezi obyvateli příhraničí, euroregionů a regionálních struktur.
• FMP podporoval výhradně neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu Lidé lidem.
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Aktivity, které byly podporovány FMP:
• ekonomický rozvoj příhraničního regionu formou obchodní
spolupráce a spolupráce mezi institucemi zastupujícími podnikatelskou sféru,
• rozvoj turismu jako důležitého faktoru pro místní či regionální
hospodářství a zaměstnanost v oblastech česko-slovenského
příhraničí,
• rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách
hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek
a pokračujících kontaktů,
• aktivity regionu při zapojení do programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podporující lokální činnosti malého rozsahu, které mohou vytvořit základnu pro větší projekty přeshraniční spolupráce,
• rozvoj místních a regionálních institucí specializujících se na
oblasti regionálního rozvoje, přípravy a implementace přeshraničních projektů v souladu se systémem používaným v EU.
Vždy byly upřednostňovány projekty, které:
• byly společně financovány oběma přeshraničními partnery;
• měly výrazný přeshraniční dopad;
• byly připraveny k realizaci;
• byly zrcadlové – u těchto projektů se aktivity realizovaly na
obou stranách hranice.

ce a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory a organizace zřízené nebo založené státem, které jsou ze 100% vlastněné státem, ale pouze pro
činnosti, které jsou nad rámec jimi vykonávané státní správy.

Vhodné území pro žadatele
Na české straně: území NUTS III: Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.
Na slovenské straně: území NUTS III: Trnavský, Trenčianský
a Žilinský samosprávny kraj.
Financování:
• minimální částka dotace: 1.000 EUR
• maximální částka dotace: 15.000 EUR
Výše podpory nesměla přesáhnout 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících minimálně 25% muselo být financováno
z vlastních zdrojů žadatele nebo českých partnerů, anebo ze zdrojů
jiných, než je rozpočet Evropského Společenství.
FMP v letech 2004–2006 disponoval celkovou podporou o objemu 28,025.401,00 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF).

Podpora byla čerpána ve dvou grantových
schématech:
1. grantové schéma:
• bylo otevřeno 15. února 2005 pro čerpání alokace roku 2004
a 2005.
• z celkové alokace 17,558.586 Kč bylo vyčerpáno 17,534.804,96 Kč,
tj. 99,86%
• z celkového počtu 95 předložených projektů bylo fyzicky realizováno 67 projektů
• bylo oficiálně ukončeno k 31. 3. 2008.
2. grantové schéma:
• bylo otevřeno 27. ledna 2006 pro čerpání alokace roku 2006,
• z celkové alokace 10,466.815 Kč vyčerpána částka 9 943 004 Kč,
tj. 94,99 %
• z celkového počtu 79 předložených projektů bylo realizováno 47
projektů.
• bylo oficiálně ukončeno k 31.10.2008.

Program byl zaměřen na:
• místní rozvojové aktivity v oblasti sociálně-ekonomického rozvoje,
• výměnné, informační a vzdělávací aktivity,
• organizování společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, lokální a odvětvové úrovni, orientovaných na kulturní
dědictví,
• společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu,
• aktivity orientované na multikulturní vzdělávání,
• vzájemná výměna zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produktů a jejich distribuce na trh, aktivity typu „lidé lidem“,
• organizování přeshraničních fór, pracovních setkání řešících
různé tematické okruhy,
• tradiční aktivity v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.
Vhodní žadatelé:
města, obce, kraje, svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nada-
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Informační systém Javorníky
Žadatel:

ACTAEA – společnost pro přírodu
a krajinu, Rožnov pod Radhoštěm

Partneři žadatele:

Začátek realizace:
Ukončení projektu:
Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

Obec Velké Karlovice
Obec Makov
Alcedo, Čadca
1. 1. 2003
30. 6. 2007
455 476 Kč
313 525 Kč

Javorníky jsou jedním z pohoří s ukázkami typické valašské krajiny. Tvoří ji mozaika luk, pastvin, lesů a remízků. Tento typický ráz
krajiny však mizí. Louky a pastviny pozvolna zarůstají, lidé na nich
přestali hospodařit, dokonce je i osazují lesem. Tato situace je jistě
způsobena změnou životního stylu i způsobu obživy obyvatel, svůj
podíl má ale i poloha Javorníků na hranici Česka a Slovenska. Důsledkem je vedle mizení jedinečné valašské krajiny také mizení její
přírodní pestrosti. To vše může mít negativní vliv na zájem turistů
o tuto oblast i na kvalitu života obyvatel Javorníků.
Cílem tohoto projektu bylo na situaci upozornit, ale především ji
aktivním přístupem řešit. Snahou v minulých letech bylo iniciovat
spolupráci obcí, Správy CHKO Beskydy a Kysuce, muzeí, nevládních organizací a dalších organizací v regionu při řešení tohoto
problému.
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Společně se začal budovat „Informační systém Javorníky“,
který by pomocí nejrůznějších prostředků poukazoval na přírodní a kulturní hodnoty Javorníků a následně se pokusil najít trvale
společensky i ekonomicky udržitelné řešení problému zachování
krajinného rázu Javorníků.
V první fázi byla vybudována Naučná stezka Javorníky, která
je páteří informačního systému. Naučná stezka je bezpanelová,
informační tabule na hřebeni jsou nahrazeny kameny se znakem
zastávky a kovovou tabulkou s názvem zastávky a krátkým textem. Příkladem široké spolupráce řady subjektů jsou vlastní kameny, které si na jednotlivé zastávky dodaly obce z české i slovenské
strany Javorníků. Informační tabule, na jejichž přípravě se podílela
Správa CHKO Beskydy, jsou umístěny na začátku a na konci stezky a prozatím na čtyřech dalších místech. Ke stezce byl také vydán
informační leták.
V dalších fázích byl celý systém doplněn o internetové stránky,
tištěného průvodce a informační tabule v jednotlivých obcích.
Tento projekt byl zaměřen na rozvoj tzv. „malého“ turistického
ruchu včetně navázané spolupráce s obcemi a dalšími subjekty v regionu. Hlavním výstupem bylo vydání knižního Průvodce naučnou
stezkou Javorníky, který obsahuje komplexní informaci o naučné
stezce a o obcích podjavornického regionu, včetně možností ubytování, stravování a sportovního a kulturního vyžití pro návštěvníky. Všechny tyto aktivity směřují k dlouhodobějšímu cíli snažení,
kterým je obnovení pastvy a kosení luk v Javorníkách, což je jediný
možný způsob, jak se pokusit o udržení historického krajinného
rázu Javorníků, o zachování valašské krajiny.

Mistrovství Československa v létání
horkovzdušných balónů Balóny nad Chřiby
Žadatel:

Partneři žadatele:

Balon klub Aerotechnik,
Kunovice-letiště 1642,
Kunovice, 68604
CRAZY CLUB, Opatovská, 93,
Trenčín, 91101

Začátek realizace:
Ukončení projektu:

14. 4. 2005
31. 10. 2005

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

441 750 Kč
147 250 Kč

Po rozdělení republiky téměř zanikla společná setkání českých
a slovenských balonářů.
Cílem projektu bylo obnovení tradice mistrovství v balónovém
létání střídavě na české a slovenské straně hranice a setkání příznivců balónového létání z Česka a Slovenska, rozšíření příhraniční
spolupráce sdružení zabývajících se touto činností a také popularizace balónového létání na obou stranách hranice.
Realizací projektu došlo k rozšíření spolupráce s firmami a podnikateli na obou stranách hranice, kteří se na této akci budou i do
budoucna různým způsobem podílet.
Hlavní aktivitou projektu byla šestidenní soutěž Mistrovství
Československa v létání horkovzdušných balónů nad Chřiby, kdy
posádky společně překročily česko-slovenskou hranici, a zrušily
tak pomyslnou hraniční bariéru mezi balonáři a obyvateli příhraničních regionů.
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Kopaničářské slavnosti Starý Hrozenkov
Žadatel:
Partneři žadatele:

Obec Starý Hrozenkov
Obec Drietoma

Začátek realizace:
Ukončení projektu:

18. 4. 2005
17. 8. 2005

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

455 475 Kč
190 525 Kč

Projekt byl zaměřen na zachování a prohloubení společenských
kulturních tradic a spolupráce mezi obcí Starý Hrozenkov a Drietoma. Společné setkávání Čechů a Slováků se traduje už od roku 1922,
kdy byla na společné hranici zasazena „Lípa bratrství“. Od tohoto
data se setkávání uskutečňovalo každých 5 let. Od roku 1956 se začaly pořádat společné „Kopaničářské slavnosti družby Čechů a Slováků“ v přírodním amfiteátru ve Starém Hrozenkově. V roce 2005
se pořádal již 45. ročník společných Kopaničářských slavností ve
dnech 15. 7 – 17. 7. 2005.

Cílovou skupinou se stali obyvatelé obce Starý Hrozenkov, mikroregionu Uherskobrodsko, Trenčianského okresu a přilehlých oblastí Zlínského a Trenčínského kraje.
Projekt rozvinul spolupráci mezi společenskými a kulturními
organizacemi na obou stranách hranice Zlínského a Trenčínského
kraje, přispěl k rozvoji místních a regionálních institucí, kulturního, vzdělávacího a společenského dění, životních podmínek a kontaktů.
Realizace projektu proběhla formou dvou samostatných
akcí – Kopaničářských slavností a Moravsko-slovenského festivalu
dechových hudeb. Obě se konaly v obci Starý Hrozenkov v přírodním amfiteátru a na náměstí.
Moravsko-slovenský festival dechových hudeb byl realizován
jako 7. ročník za účasti tří českých a tří slovenských dechovek.
Během 45. ročníku třídenních Kopaničářských slavností proběhl společenský a kulturní program za účasti protagonistů z obou
stran hranice formou vystoupení folklórních, tanečních a hudebních souborů a jarmarku lidových výrobků. Slavnosti byly zahájeny
tradičním setkáním u Lípy Bratrství.

Portášské chodníčky
Žadatel:
Partneři žadatele:

Valašský sbor portášský
Obec Červený Kameň

Začátek realizace projektu:
Ukončení projektu:

1. 1. 2006
31. 8. 2006

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

235 500 Kč
78 500 Kč

Valašský sbor portášský se snaží navázat na slavnou historii Portášů – lidových četníků, jejichž sbor byl zřízen císařským výnosem
za účelem ostrahy moravsko-uherské hranice v úseku od Českého
Těšína až po uherskobrodsko a také pro ochranu místního obyvatelstva zejména na Valašsku před loupežníky. Sbor byl založen ve
druhé polovině 17. století, několikrát byla jeho činnost omezována
a znovu obnovována, až v polovině 19. století byl sbor zrušen definitivně.
Občanské sdružení Valašský sbor portášský se snaží co nejvěrněji napodobit činnost portášů, zejména v nejranějším období jejich
působení. Zajišťuje si proto postupně výzbroj podle dobových dokumentů a provádí pochůzky po „portášských chodníčcích“ především po hřebenech Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Spolupracuje při tom s provozovateli horských chat, například Vsacký
Cáb a Portáš, snaží se podpořit hospodářský rozvoj příhraničních
regionů s využitím potenciálu cestovního ruchu.
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Snahou projektu je proto vytvoření atraktivního turistického
produktu oživením tradice Valašského sboru portášského s cílem
zvýšení návštěvnosti v příhraničí, prohloubení znalostí zejména mladé generace o historicky významných postavách regionu
a ochrana přírody v příhraničních oblastech.
Hlavní aktivitou projektu se staly pochůzky po portášských
chodníčcích. Na základě dochovaných historických pramenů bylo
zvoleno celkem 10 tras, kudy portášové procházeli a hlídali hranice.
1. Valašská Bystřice – Vsacký Cáb – Tanečnice – Soláň – Bernešky
– Bumbálka
2. Nový Hrozenkov – Portáš – Malý Javorník – Velký Javorník –
Velké Karlovice, U Tabulí
3. Hutisko-Solanec – Kaní – Kotlová – Velké Karlovice
4. Pulčín – Butorky – Makyta – Portáš – Nový Hrozenkov
5. Rožnov p. R. – Černá hora – Radhošť – Pustevny – Dolní Bečva
6. Čeladná – Kněhyně – Pustevny – Radhošť – Černá hora – Rožnov p. R.
7. Vsetín – Putýrka – Dušná – Klenov – Bystřička – Javoří – Spina
– Vidče – Rožnov p. R.
8. Hoštálková – Chléviska – Liptál – Široká – Valašská Polanka
9. Rusava – Bečka – Tesák – Rajnochovice – Podhradní Lhota
10. Valašské Meziříčí – Oznice – Lazy – Končiny – Ratiboř
Pochod probíhal podle stanoveného časového harmonogramu,
byly dohodnuty návštěvy v horských chalupách, restauracích apod.,
kde proběhly besedy s turisty. Byla navázána spolupráce i s obecními úřady v obcích, které mají portášskou tradici.
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Spolupráce v oblasti včelařství
Žadatel:

Český svaz včelařů,
okresní výbor Brno – město

Partneři žadatele:

Slovenský zväz včelárov
ZO Nové Mesto nad Váhom

Znovuzaložení populace orla skalního
(Aquila chrysaetos) v Moravskoslezských
Beskydech
Žadatel:

Začátek realizace projektu:
Ukončení projektu:

12. 1. 2006
31. 12. 2006
Partneři žadatele:

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

74 250 Kč
24 750 Kč

Po rozdělení Československa byly částečně přerušeny tradiční
styky mezi včelaři Moravy a Slovenska. Tento projekt měl za úkol
obnovit tyto tradice, kde cílovou skupinu představovali včelaři na
obou stranách hranic. Záměrem bylo oslovit mladou generaci, přiblížit jim práci včelařů a získat je pro tuto záslužnou činnost.
Díky tomuto projektu byla opět navázána spolupráce mezi českými a slovenskými včelaři. Slovenští včelaři navštívili včelařskou
výstavu v Brně, čeští partneři pak zase Setkání mladých včelařů
v Trenčíně. Včelaři si vzájemně vyměnili zkušenosti z chovu včel,
na společných akcích proběhly přednášky odborníků z obou zemí.
Témata přednášek byla zaměřena na předávání informací, koordinaci léčebných metod a opatření při léčení včelích nemocí a včelích
škůdců, společná odborná řešení včelařské problematiky a metod
chovu včel.
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Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Nový Jičín
ALCEDO, spoločnosť pre prírodu
a krajinu v Čadci

Začátek realizace projektu:
Ukončení projektu:

1. 5. 2006
31. 12. 2007

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

400 000 Kč
198 500 Kč

Moravskoslezský kraj hraničí na severovýchodě se Slovenskem
a představuje přirozený celek s podobnou historií, přírodním a kulturním dědictvím. Významným rysem regionu je poměrně velká lesnatost, biodiverzita, zastoupení chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů. I přes nepříznivé zásahy do krajiny v minulosti se v části
tohoto regionu zachovaly významné krajinné oblasti, kam je možné
navrátit v minulosti vyhubené živočišné druhy. Jedním z těchto druhů
je orel skalní, který žije v stabilizované populaci na Slovensku. V České republice byl tento druh člověkem vyhuben před asi 100 lety. Navrácením orla skalního do hor našeho regionu by se zvýšila přirozená
stabilita ekosystémů, došlo by k zatraktivnění přirozeného potenciálu
cestovního ruchu. Ekoturismus je jednou z perspektivních oblastí ČR
a pozorování vzácných živočichů patří k atraktivní nabídce.
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Po několikaleté přípravě a v úzké součinnosti se slovenskou stranou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín přistoupila v rámci tohoto projektu k návratu orla skalního do
Moravskoslezských Beskyd. Součástí projektu bylo jeho mapování,
monitoring na území severozápadního Slovenska, ochrana orla
skalního a její propagace prostřednictvím médií, práce s veřejností
a výchova mládeže. Projekt se stal krásnou ukázkou možných přístupů v druhové ochraně živočichů, v propagaci ochrany živočichů
se zaměřením na dravé ptáky, zejména na příkladu všeobecně známého, modelového a vlajkového druhu orla skalního, a to ve vztahu
k široké veřejnosti.
Cílem projektu bylo také budování kontaktů a spolupráce specialistů z řad nevládních a státních institucí na mezinárodní a regionální úrovni, zvýšení veřejného zájmu o historii a ochranu orla
skalního.
Během realizace projektu se podařilo na Slovensku zachránit
mláďata z hnízd se dvěma či více mláďaty, která by byla v přírodě
odsouzena k záhubě. Tito ptáci byli v záchranné stanici odchováni a následně vypuštěni z instalovaného vypouštěcího zařízení do
volné přírody, posléze byli monitorováni pomocí telemetrického
zařízení.
Součástí projektu se stala řada odborných přednášek s mezinárodní účastí, putovní výstava o ochraně orla skalního byla postupně
instalována ve všech významných centrech Beskyd a navazujícího
okolí v Moravskoslezském a Zlínském kraji.
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Přes hvězdy ke spolupráci a poznání
Žadatel:

Partner žadatele:

Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste

Začátek realizace:
Ukončení projektu:

1. 2. 2006
30. 11. 2006

Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

135 000 Kč
45 038 Kč

Po rozdělení ČSFR došlo prakticky k úplnému přerušení tradičních
styků, společných expedic a pozorovatelských aktivit do té doby
jednotné sítě česko-slovenských pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy
sluneční soustavy i pozorovatelů a zájemců o meziplanetární hmotu. Tradicí byla společná pozorovatelská praktika a expedice.
Za posledních 10 let došlo také k velmi podstatné změně způsobu pozorování (od vizuálního pomocí oka pozorovatele k nezávislým metodám detekce pomocí TV CCD kamer a další techniky).
Tento trend paradoxně vedl k určitému poklesu počtu dobrovolných
spolupracovníků hvězdáren a astronomických kroužků, jelikož nebyla příslušná technika dostupná v potřebné kvantitě. V průběhu
posledních 5 let si hvězdárna z vlastních zdrojů vybudovala 3 přenosná pozorovatelská stanoviště k pozorování zákrytů hvězd tělesy
sluneční soustavy.
Hvězdárna Valašské Meziříčí je metodickým centrem pro pozorování zákrytů hvězd Měsícem a úzce spolupracuje i v oblasti zá-
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krytů hvězd ostatními tělesy sluneční soustavy se zákrytovou sekcí
České astronomické společnosti.
Společným zájmem se slovenským partnerem bylo znovu obnovit spolupracující síť pozorovatelů, vychovat pozorovatele nové, dát
mladým lidem příležitost zajímavého a užitečného naplnění volného času a seznámení se s postupy a metodami pozorovatelské práce,
práce s daty, s internetem a vyhodnocováním napozorovaných údajů. Prostřednictvím těchto společných aktivit, na nichž by se podíleli účastníci projektu z obou stran, bylo nejdůležitější vybudovat
kooperující síť spolupracujících organizací i jednotlivců, rozvinout
a obohatit vzájemnou spolupráci a formou setkávání, najít k sobě
cestu nejen jako pozorovatelé a kolegové, ale jako lidé žijící na jednom kousku Evropy rozděleném hranicemi.
Cílovou skupinou projektu byla školní mládež, spolupracovníci
a pracovníci hvězdáren, široká veřejnost.
Během realizace projektu byly doplněny již existující webové
informační stránky o problematice, uskutečnilo se společné praktikum zájemců o systematická pozorování z řad mládeže, na němž se
zájemci seznámili s teoretickou i praktickou stránkou pozorování
a vyhodnocení měření, včetně aspektů nezbytné spolupráce.
Dále byl uspořádán přeshraniční seminář Zákryty a zatmění
v současné astronomii, určený pro pracovníky hvězdáren a pozorovatele, který byl současně spojen s hodnotícím setkáním projektového týmu.
Vyvrcholením celého projektu bylo setkání nejen samotných
uživatelů projektu a účastníků aktivit, ale i všech dalších zájemců
z cílových regionů. Akce se uskutečnila na slovenské straně (v minulosti se konala jen v ČR), a to z důvodů oživení zájmu na slovenské
straně. Na závěr proběhlo hodnotící setkání projektových týmů.

Kurník šopa, co se děje za humny
Žadatel:

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Partneři žadatele: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm,
Svaž žen Rožnov pod Radhoštěm,
Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm,
Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm,
Občanské sdružení Zdravý Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm,
Kysucká knižnica v Čadci
Začátek realizace projektu:
Ukončení projektu:
Příspěvek Společenství:
Národní veřejné prostředky:

3. 10. 2005
29. 12. 2006
97 800 Kč
32 650 Kč

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm buduje už 10 let komunitní knihovnu, která je informačním uzlem vytvářejícím prostředí
a prostor pro občany a neziskové organizace, propojuje klasické knihovnické a informační služby s činnostmi podporujícími rozvoj komunit. Na tomto základě spolupracuje Městská knihovna Rožnov pod. R.
s Kysuckou knihovnou v Čadci, která se rovněž tímto směrem ubírá.
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Projekt Kurník šopa, co se děje za humny naplnil koncepci
účinnější spolupráce obou knihoven v prohlubování a vytváření
nových tradic především se zaměřením na děti, mládež a seniory
a se zvláštním zaměřením na slovesnost.
Mezi všeobecné projektové cíle projektu patřilo zlepšení informovanosti a vzájemné komunikace zejména mezi dětmi a mládeží
příhraničních oblastí, dále vyplnění volného času a především pak
rozvoj vzájemné spolupráce obou knihoven a spolupracujících subjektů na obou stranách hranice. Realizací projektu byla posílena
podpora regionálních a kulturních tradic, rozvoj cestovního ruchu,
vytváření nových tradic a prohlubování kontaktů obyvatel příhraničí, zvláště dětí, mládeže a také generace seniorů.

Aktivity projektu
O poklad strýca Juráša – literární soutěž pro základní i střední školy a tisk dvojjazyčného almanachu „O poklad strýca Juráša“
Kurník šopa, co se děje za humny – prázdninové setkání vítězů
literární soutěže na půdě Městské knihovny spojené se slavnostním
vyhodnocením literární soutěže
Po pašeráckých chodníčcích – setkání knihovníků z obou stran
hranice, akce S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách
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Operační program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007–2013
Prioritní osa I:

Podpora sociokulturního
a hospodářského rozvoje
přeshraničního regionu
a spolupráce

Oblast podpory I.6

Financování mikroprojektů je uvedeno
v nasledující tabulce:
slovenští žadatelé
veřejný sektor

soukromý sektor

ERDF – 85%
z celkových
způsobilých
výdajů

ERDF – 85%
z celkových
způsobilých výdajů

ERDF – 80,
75% z celkových
způsobilých výdajů

Státní rozpočet
– 0%

ŠR – 10%
z celkových
způsobilých výdajů

ŠR – 14,25%
ŠR z celkových
způsobilých výdajů

Vlastní zdroje
žadatele – 15%
z celkových
způsobilých
výdajů

Vlastní zdroje
žadatele – 5%
z celkových
způsobilých výdajů

Vlastní zdroje
žadatele – 5%
z celkových
způsobilých výdajů

16

•

Fond mikroprojektů

V souladu s cíly prioritní osy I byl v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007–2013 schválen jako střešní projekt Fond mikroprojektů. Ten
slouží jako flexibilní nástroj, jehož cílem je poskytnutí přímé podpory přeshraniční spolupráce v regionech na obou stranách hranice.
V rámci Fondu budou podporovány aktivity malého rozsahu,
neinvestičního charakteru, případně aktivity s menším investičním charakterem.
Po vytvoření hranice mezi oběma státy došlo k zeslabení přímých hospodářských, kulturních a sociálních vazeb mezi obyvateli. Možnost opětovného navázání kontaktů realizovaných formou
malých projektů, které jsou většinou vázány regionálními specifickými nebo konkrétními akcemi, vytváří základ pro rozvoj další hospodářské spolupráce. Podpora malých projektů se většinou setkává
s největším ohlasem a je přínosem pro získávání nových zkušeností
z realizace společných projektů. Navázáním na předcházející aktivity bude podpořena dlouhodobá účinnost Fondu mikroprojektů.
V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika pro plánovací období 2007–2013
jsou pro slovensko-český program alokovány prostředky z ERDF
ve výši 92 740 141 EUR. Část prostředků (10%) je pak vyčleněna
k využití a podpoře mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů, tj.
9 274 014 EUR z ERDF pro celé programové období. Jde o Fond, který kontinuálně navazuje na systém Fondů mikroprojektů Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA SR–ČR 2004–2006 s některými odchylkami z hlediska využití prostředků a systému implementace.

Čeští žadatelé

•

Projekty v rámci Fondu mikroprojektů mohou být podpořeny
příspěvkem ve výši:
• minimálně 3000 EUR
• maximálně 20 000 EUR,
přičemž celková hodnota nákladů projektu nesmí přesáhnout
40 000 EUR.
Doba trvání projektů nesmí překročit 12 měsíců.

•

Územní příslušnost Správců Fondu:
• Na české straně: území NUTS III: Jihomoravský, Zlínský
a Moravskoslezský kraj.
• Na slovenské straně: území NUTS III: Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávny kraj.

•

Cíle oblasti podpory:
• přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce
• vytváření a posilování kontaktů a trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur.

Podporované aktivity:
• Kulturní výměny: Kulturní a společenské výměny mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu. Kulturní
a společenské akce, které nově vznikají, byly inovovány nebo byly
přerušeny. Jedná se o setkání a výměny mezi mládeží, umělecké
a sportovní činnosti, folklórní slavnosti a podobné akce s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobé spolupráce a zaměstnanosti.
Předmětem podpory bude hlavně organizační stránka akcí.
• Místní demokracie: Akce, které napomáhají při vytváření a prohlubování dovedností organizačních struktur v rámci místní
a regionální veřejné správy a ostatních složek demokratické společnosti jako např. mimovládní instituce a organizace. Je možné
pořádat školící kurzy, výměnné návštěvy, aktivity na podporu
přípravy projektů, procedurálních záležitostí a přeshraniční sociální integrace.
• Lidské zdroje: Projekty, které se vztahují k rozvoji lidských
zdrojů a vzdělávání, které mohou oslovit široké spektrum účastníků a které navazují spolupráci v oblasti odborného výcviku či
v propagaci přeshraničních pracovních možností. Projekty, které sjednocují školení, vzdělávání, vývoj, zavádění technologií na
obou stranách hranice, podpora společného povědomí o historii
regionu či o rozvojových otázkách. Obsahem projektů může být
také zajištění školení, pořádání krátkých kurzů a akcí a následné využití materiálů pro dálkové studium v oblasti jazykového
vzdělávání včetně aplikovaných jazykových kurzů, které mohou
napomoci přeshraniční spolupráci a rozvoji. Zrcadlové projekty

•

se mohou také týkat zpracování materiálů pro dálkové studium.
Může být taktéž podporována výměna znalostí a zkušeností ve
výuce na různých stupních vzdělávací soustavy.
Plánovací a rozvojové studie: projekty, které zahrnují analýzy
příhraničního území, přípravu směrnic pro společné plánování
a správu území včetně příhraničních oblastí jako integrovaných
geografických celků, propagace víceúčelových záměrů využití
krajiny. Mohou být podpořeny projekty, které vytváří předpoklady pro společné plánování v příhraničním regionu, pro
vypracování společných výzkumných programů, společných
strategií regionálního rozvoje příhraničního regionu s cílem
definovat rozvojové priority. Bude možné podporovat i přípravu
rozvojových projektů a studií proveditelnosti.
Hospodářský rozvoj: Podpora malých projektů zaměřených na
zvýšení hospodářské základny příhraničního regionu, plánování příhraničních průmyslových zón, marketingových iniciativ,
veletrhů, výstav a propagačních akcí. Propagace hospodářské
spolupráce, rozvoje podnikání, finanční spolupráce, vytvoření
přeshraničních společných struktur a partnerství mezi podpůrnými organizacemi, jako jsou hospodářské komory, vývojová či
technologická centra apod.
Životní prostředí: Projekty zaměřené na specifické problémy
životního prostředí v regionu jako např. vypracování studií, vyhodnocení problémů, ekologická školení a akce zaměřené na
zvyšování veřejného ekologického povědomí.
Cestovní ruch: Projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu: vypracování studií, plánování, opatření zaměřená na posílení institucí,
rozvoj kvalitní a přírodu nepoškozující turistiky včetně agroturistiky, návrh a zavedení nových turistických produktů vytvářejících
trvalá pracovní místa, specifická školení malých a středních podnikatelů a související programy pro rozvoj lidských zdrojů.
Komunikace: Rozvoj nebo vytváření prostředků a zdrojů na
zlepšení toku informací a spojení mezi příhraničními regiony.

Způsobilé výdaje – tj. výdaje, které mohou být
součástí mikroprojektu:
Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny oblasti podporované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Způsobilost výdajů
uskutečněných při realizaci mikroprojektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle mikroprojektu, který je v souladu s cíli oblasti podpory.
Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována Správcem
Fondu (v ČR Administrátorem).
Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES)
č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1083/2006, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
V souvislosti s danou podporou lze vzít v úvahu pouze tzv. „způsobilé výdaje“, jež jsou podrobně uvedeny níže. Rozpočtem se tedy
rozumí jak souhrn odhadovaných výdajů, tak horní limit „způsobilých výdajů“, který je stanoven celkovými způsobilými výdaji uvedenými ve smlouvě o financování mikroprojektu.

může být též žádost o objasnění určitých položek, popřípadě poskytovatel podpory může na jejich základě uplatnit požadavek na
jejich snížení.
Je proto v zájmu žadatele, aby předložil realistický rozpočet,
který bude z hlediska výdajů efektivní.
V souladu s programovým manuálem se Fondu mikroprojektů
týkají zejména výdaje neinvestičního charakteru, investiční výdaje
nesmí přesáhnout 40 % rozpočtu mikroprojektu.
Typy způsobilých výdajů:
Mají-li být výdaje způsobilé, musí být:
• přiměřené,
• nezbytné pro realizaci mikroprojektu,
• uvedeny ve smlouvě o financování mikroprojektu,
• skutečně vynaloženy konečnými příjemci podpory v období od
úspěšného splnění podmínek přijatelnosti žádosti u Správce
Fondu do ukončení mikroprojektu,
• vykázány v účetnictví konečného příjemce podpory nebo v daňových dokumentech,
• identifikovatelné a ověřitelné,
• podloženy prvotními doklady.
S ohledem na výše uvedené podmínky a při respektování postupů
při přidělování zakázek (v případech, kterých se to týká) zahrnují
způsobilé výdaje tyto položky:
Osobní výdaje
Způsobilým výdajem je hrubá mzda v obvyklé výši včetně odvodů
na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří
se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na mikroprojektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní
část jeho mzdy a odvodů. Do osobních výdajů jsou zahrnovány jak
pracovní smlouvy, tak dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. DPP a DPČ jsou způsobilé do výše obvyklých mezd
v regionu pro jednotlivé profese. Nelze zahrnout externí služby.
Nákup materiálu
Jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů
mikroprojektu.

Způsobilé výdaje musí vycházet z reálných výdajů, nikoli z paušálních částek.

Nákup samostatných movitých věcí
Jedná se o samostatné movité věci neinvestičního charakteru, viz
zákonná úprava – např. o výdaje na drobné vybavení. Dále se jedná
o samostatné movité věci investičního charakteru, jejichž objem
nepřesáhne 40 % objemu výdajů celkového rozpočtu mikroprojektu. Nákup veškerého vybavení musí být zdůvodněn již v žádosti
o podporu, kde bude uvedeno jeho využití pro cíle a aktivity projektu a jeho využití po skončení mikroprojektu. Pokud je samostatná
movitá věc během nebo na konci realizace mikroprojektu prodána,
je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem mikroprojektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se
vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být
majetek odpisován po dobu realizace mikroprojektu. Samostatné
movité věci musí být inventárně zavedeny a musí u nich být doložen
doklad o původu.)

Doporučení pro udělení podpory je vždy závislé na podmínce,
aby kontrolní proces, který předchází podpisu smlouvy, neodhalil
problémy vyžadující změny v rozpočtu. Výsledkem kontroly však

Odpisy
Ty lze uplatňovat u samostatné movité věci, která je dle směrnice
vhodná k financování. Tato věc musí být využívána v souvislosti
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s realizací mikroprojektu, což je zdůvodněno v projektové žádosti.) Plná cena zboží je způsobilým výdajem jen v případě, že zboží
slouží výhradně pro účely daného mikroprojektu. Výdaje na odpisy
odepisovatelného majetku přímo použitého pro projekt a vynaložené po dobu trvání mikroprojektu jsou způsobilé v případě, že tento
majetek nebyl vykázán jako oprávněný výdaj. Při výpočtu způsobilých odpisů bude vstupní cena majetku snížená tak, že obsahuje jen
způsobilé výdaje. Pokud se majetek využívá pro realizaci projektu
jen z části, uvedené odpisy se zahrnou do způsobilých výdajů jen
v alikvotní části. Pro účely posuzování oprávněnosti výdajů se za
způsobilý výdaj považuje daňový odpis (vypočítaný ze způsobilé
ceny majetku) maximálně do výšky poměrné časti ročních odpisů
stanovený s přesností na měsíce či dny připadající na realizaci mikroprojektu.
Cestovné
Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná
k dosažení cílů mikroprojektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro
slovenské žadatele zákonem č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Výdaje se musí vztahovat pouze na zaměstnance podílející se
na realizaci mikroprojektu. Podmínkou je existence pracovního
vztahu.
Pronájem
Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností (včetně
souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod.), jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací mikroprojektu. Pokud je využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná
část výdajů. Uváděné částky musí vycházet z reálných hodnot, nemohou být paušalizovány.
Nákup použitého zařízení
Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem, pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou
znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či příspěvek z SF a dále
musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standardy.
U nákupu použitého zařízení platí stejné podmínky jako u nákupu
samostatných movitých věcí.
Nákup hardware a software
Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich
užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod. Dále platí stejná pravidla jako u nákupu samostatných
movitých věcí.
Bankovní poplatky
Jedná se o poplatky za otevření a správu samostatného bankovního
účtu založeného pouze pro účely realizace projektu.
Režijní výdaje
K režijním výdajům se váže čl. 56 Všeobecného nařízení a čl. 52
Implementačního nařízení. Způsobilými jsou pouze režijní výdaje
vynaložené v souvislosti s mikroprojektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s mikroprojektem souvisí
pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být
způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí
s mikroprojektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná z ERDF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným
způsobem. Režijní výdaje musí vycházet z reálných částek, tzn. nemohou být paušalizovány.
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Přepravné
Jedná se o úhradu za dopravu osob aktivně se podílejících na realizaci mikroprojektu, která je zdůvodněna v projektové žádosti.
Výdaje na kulturní a umělecké činnosti
Vystupující nesmí mít svoji uměleckou aktivitu jako hlavní zdroj své
výdělečné činnosti (např. ochotnické sdružení, dětský sbor, vedlejší
činnost apod.). Při předložení žádosti o platbu je proto konečný příjemce povinen předložit písemný doklad o této skutečnosti – jeho
formu zvolí podle konkrétní situace (v krajním případě lze za takový doklad uznat i čestné prohlášení dotčené osoby). Dále se musí
jednat o veřejné vystoupení s úzkou a nezpochybnitelnou vazbou
na konkrétní posuzovaný mikroprojekt.
Ubytování
Jedná se o úhradu za ubytování osob aktivně se podílejících na realizaci mikroprojektu, které je zdůvodněno v projektové žádosti. Pro
slovenské žadatele zde platí: Příjemce je oprávněn uplatnit si výdaje
na ubytování pro členy partnerství, školitele, účastníky školení s trvalým nebo přechodným bydlištěm ve vzdálenosti větší než 75 km
od místa konání aktivity.
Výdaje za služby
Jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím
konzultantem. Nemohou být zahrnovány náklady na zpracování
projektové žádosti. Nezbytnost nákladů na zpracování účetnictví
projektu musí být vysvětlena v žádosti o platbu a musí odpovídat
reálným potřebám projektu. Výdaje na externí služby musí vycházet z reálných potřeb mikroprojektu a nemohou být paušalizovány.
Poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky
Jedná se o poplatky vynaložené v přímé souvislosti s realizací mikroprojektu, které nejsou zařazené do jiné položky (např. výdaje na
uzavření smlouvy).
Stravné
Jedná se o stravné pro přímé účastníky mikroprojektu, které je zdůvodněno v projektové žádosti.
Výdaje na publicitu
Zahrnují náklady na veškeré propagační materiály, které budou
v rámci mikroprojektu realizovány a které musí splňovat pravidla
pro publicitu. Publikace nesmí obsahovat bezplatnou inzerci. Dodržování pravidel publicity je nezbytné pro realizaci projektu a jeho
finanční uzavření!
DPH
K této oblasti se váže čl. 7 nařízení o ERDF. DPH je způsobilým
výdajem pouze u konečného příjemce, který nemá nárok na její
vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu mikroprojektu. Pokud
žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem
k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její
vrácení. V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na
vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH
na vstupu, která nemohla být uplatněna. Způsobilé výdaje musí
být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny, být identifikovatelné
a prokazatelné, zanesené v účetnictví konečného příjemce a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů). V době
podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen konečným příjemcem, což je doloženo bankovními výpisy, příp. poklad-

ními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně,
např. notářské poplatky).
Žadatel je povinen vést samostatnou analytickou účetní evidenci projektu a samostatnou pokladní knihu mikroprojektu.
Užívání účelového znaku pro účetnictví se řídí platnými právními předpisy.

Časová způsobilost výdajů
Výdaje na mikroprojekt jsou způsobilé ode dne splnění podmínek
oprávněnosti žádosti u Správce do ukončení mikroprojektu. Termín splnění oprávněnosti mikroprojektu bude sdělen žadateli písemným vyrozuměním Správce. Termín ukončení mikroprojektu
je uveden ve smlouvě o financování.

Nezpůsobilé výdaje – tj. výdaje, které
nemohou být součástí mikroprojektu
Všechny výdaje, které nejsou nezbytné k dosažení cílů mikroprojektu a nejsou zdůvodněny v žádosti o podporu, nemají přímý vztah
k projektu a nesplňují principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, a dále jmenovitě:
• nákup nemovitostí
• mzdy (platy) nad rámec výše obvyklé v organizaci a v případě
prací prováděných na DPP nebo DPČ mzdy (platy) nad rámec
obvyklých v regionu pro jednotlivé profese
• ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se
zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění)
• odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich
funkce, tzn. z titulu výkonu činnosti statutárního orgánu
• poplatky charakteru sankce
• poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů
či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí)
• daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční
• DPH v případech, kdy má žadatel nárok na její odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu
• clo
• právní výdaje v souvislosti se soudním sporem
• režijní výdaje nesouvisející s projektem a paušální režijní výdaje
(které nejsou podrobně doloženy)
• nákup osobních vozů, odpisy osobních vozů
• nákup majetku a vybavení (pokud jeho nákup přímo a zcela nesouvisí s realizací projektu)
• odpis pohledávek
• výdaje na opravy, údržbu
• výdaje financované z jiných grantů a příspěvků1
• úroky z půjček a další finanční poplatky
• výdaje na reprezentaci, které nejsou vynakládány v souladu s cíli
projektu
• dary převyšující cenu Kč 500,-/ks a dary do Kč 500,-/ks, pokud
nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a pokud
nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
• ceny převyšující cenu Kč 500,-/ks a ceny do Kč 500,-/ks, pokud
nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a pokud
nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
• výdaje na kulturní a umělecké činnosti (mají-li svoji uměleckou
aktivitu jako hlavní zdroj své výdělečné činnosti)
• náklady na cizojazyčné tiskoviny (s výjimkou slovenského jazyka a v odůvodněných případech jazyka anglického)
• výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci
• náklady na zpracování projektové dokumentace včetně příloh
pro podání žádosti
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• investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů,
akcií apod.
• leasing
• výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené
práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.)
• výdaje hrazené v hotovosti na EUR 500,- na jeden výdajový doklad (přepočtené kurzem ze soupisu výdajů)
• dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k cílům žádnou přidanou
hodnotu (jedná s o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje
koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných
podmínek, ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele
služby)
• aktivity mimo podporované území bez přímého dopadu do podporovaného území
• výdaje, které nebyly zaúčtovány analyticky pro projekt
• výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů (např. oprava nákladů min. účetních období)
Příjemce podpory nesmí sám sobě pronajmout prostory
a poskytnout služby.

Oprávnění žadatelé:
1) Územní samospráva a její organizační složka
• Kraj a jeho organizační složka
• Obec a její organizační složka
• Městská část statutárního města a její organizační složka
Svazek obcí
2) Příspěvková organizace
• státu
• kraje
• obce
• městské části statutárního města
• svazku obcí
3) Komory – zájmová samospráva
• Hospodářská komora
• Agrární komora
4) Školská právnická osoba
5) Vysoká škola
6) Veřejná výzkumná instituce
7) Obecně prospěšná organizace
8) Zájmové sdružení právnických osob
9) Občanské sdružení
10) Organizační jednotka sdružení
11) Nadace a nadační fond
12) Církve
• registrovaná církev a náboženská společnost
• svaz církví nebo náboženských společností
13) Hasičský záchranný sbor zřízený ze zákona
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Sdružení měst a obcí Východní Moravy
OKRES VSETÍN
Branky, Hošťálková, Huslenky, Kelč, Lačnov, Leskovec, Lešná, Lidečko, Liptál, Loučka, Nový Hrozenkov, Police,
Pozděchov, Rožnov p. Radhoštěm, Velké Karlovice, Vsetín
OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Babice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice,
Kněžpole, Korytná, Kostelany n. Moravou, Košíky, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nezdenice, Pitín,
Podolí, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Šumice, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherský Brod, Vážany, Záhorovice,
Zlámanec
OKRES ZLÍN
Bělov, Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice, Březůvky, Dešná, Dobrkovice, Držková, Halenkovice, Haluzice,
Hostišová, Hrobice, Hvozdná, Kaňovice, Komárov, Lhotsko, Lipová, Lukov, Napajedla, Neubuz, Oldřichovice,
Podkopná Lhota, Pohořelice, Pozlovice, Sazovice, Slavičín, Slušovice, Štítná nad Vláří-Popov, Újezd, Valašské
Klobouky, Vizovice, Vlachova Lhota, Všemina, Vysoké Pole, Žlutava
OKRES KROMĚŘÍŽ
Bezměrov, Bořenovice, Břest, Hulín, Komárno, Kurovice, Kyselovice, Lubná, Prusinovice, Roštění, Rusava,
Zborovice, Žeranovice

