VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Euroregion Silesia
(česká část: Euroregion Silesia – CZ, polská část: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)
jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
vyhlašuje dnem 1. 4. 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty
z „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia”.

Termíny pro předkládání žádostí
Příjem žádostí je průběžný od data vyhlášení průběžné výzvy. Správce Fondu mikroprojektů průběžně
zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány
předložené žádosti, dále termíny, v kterých je nutné žádosti o dotaci pro dané zasedání předložit, a
případně další omezující podmínky pro dané kolo výzvy.
Termíny v roce 2016
1. kolo výzvy:
• Termín předložení žádostí pro 1. zasedání EŘV:
• Termín 1. zasedání EŘV:

do 16. 5. 2016
28. 7. 2016

2. kolo výzvy:
• Termín předložení žádostí pro 2. zasedání EŘV:
• Termín 2. zasedání EŘV:

do 3. 10. 2016
15. 12. 2016

Termíny jsou průběžně zveřejňovány na http://www.euroregion-silesia.cz a http://www.euroregionsilesia.pl.

Základní podmínky pro předkládání žádostí
• Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na
webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Spolu s projektovou žádostí je
nutné předložit všechny povinné přílohy, které se v elektronické verzi přikládají k elektronické
projektové žádosti. Žádosti v tištěné podobě se nepředkládají.
• Žádost musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele/Vedoucího
partnera. Ve výjimečných případech lze k podpisu žádosti zmocnit Správce Fondu.
Vymezení způsobilých žadatelů
Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v
působnosti Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Jedná se o toto území:
• na české straně:
území NUTS III kraj Moravskoslezský - území okresů Opava, Ostrava, Nový Jičín
• na polské straně:
- část území NUTS III podregion Opolski – vojvodství Opolskie – okres (powiat) głubczycki
- část území NUTS III podregion Rybnicki – vojvodství Śląskie – okres (powiat) raciborski,
rybnicki, wodzisławski (bez Gminy Godów), město (powiat grodzki) Rybnik a Żory
Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo
území příslušného Správce, ale na území příslušného Správce působí. Tyto subjekty jsou také
způsobilými žadateli (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze pro mikroprojekt
realizovaný regionálním pracovištěm Správa CHKO Poodří se sídlem v Ostravě).

Tematické zaměření mikroprojektů
• Prioritní osa 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“
• Prioritní osa 3 „Vzdělání a kvalifikace“
• Prioritní osa 4 „Spolupráce institucí a komunit“
Typy mikroprojektů
• typ A: společný (= s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech
partnerů projektu
• typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám
• typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů
Finanční limity mikroprojektů
Maximální dotace z prostředků EU činí 85 % celkových způsobilých výdajů.
• minimální výše dotace:
2 000 EUR
• maximální výše dotace:
o v prioritní ose 2:
typ A:
60 000 EUR
typ B a C: 30 000 EUR
o v prioritní ose 3 a 4:
typ A:
40 000 EUR
typ B a C: 20 000 EUR
Celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace.
Dokumentace, informace, konzultace
• dokumentace: Směrnice pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
• informace na www.euroregion-silesia.cz (Programy EU
Cíl 2
Fond mikroprojektů)
• poskytování informací a konzultace:
Euroregion Silesia – CZ, Horní náměstí 69, Opava
e-mail:
euroregion.silesia@opava-city.cz
telefon:
553756220, 553756388, 553756384
mobil:
606732270, 607772647, 724763000
Osobní konzultace pouze v předem dohodnutém termínu.
Doplňující informace pro 1. kolo výzvy:
• V rámci 1. kola výzvy budou přijímány mikroprojekty všech typů (A, B, C) předložené ve všech
prioritních osách (2, 3, 4) všemi způsobilými žadateli.
• Upozorňujeme, že v průběhu dubna – května 2016 budou provedeny menší změny Směrnice
pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, která je v tuto chvíli k dispozici na
internetových stránkách Správce Fondu.

