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VÝZVA	K	PŘEDKLÁDÁNÍ	ŽÁDOSTÍ	O	DOTACI	
do	Fondu	mikroprojektů	Euroregionu	Beskydy	/	Beskidy	
v	rámci	programu	INTERREG	V-A	Česká	republika	–	Polsko	

	
Euroregion	Beskydy	 /	 Beskidy	 jako	 Správce	 Fondu	mikroprojektů	 Euroregionu	Beskydy	 /	
Beskidy	 v	rámci	 programu	 INTERREG	 V-A	 	 Česká	 republika	 –	 Polsko	 vyhlašuje	 dnem	
16.5.2016	 kontinuální	 výzvu	 k	předkládání	 žádostí	 o	 dotaci	 na	 mikroprojekty	 do	Fondu	
mikroprojektů	Euroregionu	Beskydy	/	Beskidy.	
	
Termíny	pro	předkládání	žádostí	
Příjem	žádostí	je	průběžný	od	data	vyhlášení	průběžné	–	kontinuální	výzvy.		
Správce	Fondu	mikroprojektů	průběžně	zveřejňuje	termíny	zasedání	Euroregionálního	řídícího	výboru	
(EŘV),	na	kterých	budou	projednány	předložené	žádosti,	a	dále	termíny,	v	kterých	je	nutné	žádosti	o	
dotaci	 pro	 dané	 zasedání	 	 předložit.	 	 Součástí	 jednotlivých	 dílčích	 zveřejnění	 jsou	 případné	 další	
omezující	podmínky	pro	daná	kola	výzev.	
Termíny	 jsou	 průběžně	 zveřejněny	 v	tabulce	 „Harmonogram	 Fondu	 mikroprojektů	 Euroregionu	
Beskydy	 /	 Beskidy“	 na	 webových	 stránkách	 Správců	 Fondu	 mikroprojektů	 Euroregionu	 Beskydy	 /	
Beskidy.	
	
	
Dokumentace	
Dokumentace	Fondu	mikroprojektů	Euroregionu	Beskydy	je	zveřejněna	na			www.regionbeskydy.cz	a	
www.euroregion-beskidy.pl	.	
	
	
Územní	vymezení	způsobilých	žadatelů	
Způsobilými	žadateli	jsou	veřejnoprávní	a	neziskové	právnické	osoby	se	sídlem	ve	vymezeném	území	
v	působnosti	Správce	Fondu	mikroprojektů	Euroregionu	Beskydy	/	Beskidy.		
Na	českém	území	 je	územní	vymezení	 tvořeno	správním	územím	měst	a	obcí	 (členské	obce	Region	
Beskydy):	
Mikroregion	Žermanické	a	Těrlické	přehrady	–	Albrechtice,	Bruzovice,	Dolní	Domaslavice,	Havířov,	
Horní	Bludovice,	Horní	Domaslavice,	Lučina,	Pazderná,	Soběšovice,	Těrlicko,	Žermanice	
Sdružení	měst	a	obcí	Region	Slezská	brána	–	Kaňovice,	Paskov,	Řepiště,	Sedliště,	Šenov,	Václavovice,	
Vratimov,	Žabeň,	
Zájmové	sdružení	Frýdlantsko–Beskydy	–	Baška,	Bílá,	Čeladná,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	Janovice,	
Kunčice	pod	Ondřejníkem,	Lhotka,	Malenovice,	Metylovice,	Ostravice,	Pržno,	Pstruží,	Staré	Hamry	
Dobrovolný	svazek	obcí	Olešná	–	Frýdek-Místek,	Staré	Město,	Sviadnov	
Sdružení	měst	a	obcí	povodí	Ondřejnice	–	Brušperk,	Fryčovice,	Hukvaldy,	Kateřinice,	Kozlovice,	
Krmelín,	Palkovice,	Stará	Ves	nad	Ondřejnicí,	Staříč	
Sdružení	povodí	Morávky	–	Dobratice,	Dobrá,	Krásná,	Morávka,	Nižní	Lhoty,	Nošovice,	Pražmo,	
Raškovice,	Vojkovice,	Vyšní	Lhoty	
Mikroregion	sdružení	obcí	povodí	Stonávky	–	Dolní	Tošanovice,	Hnojník,	Horní	Tošanovice,	Komorní	
Lhotka,	Ropice,	Řeka,	Smilovice,	Střítěž,	Třanovice,	Vělopolí	
	
Na	polském	území	je	územní	vymezení	tvořeno	správním	územím:	
Část		NUTS	III	Województwa	Śląskiego:	
Okres	Pszczyński:	Goczałkowice-Zdrój,	Kobiór,	Miedźna,	Pawłowice,	Pszczyna,	Suszec	
Okres	Żywiecki:	Żywiec,	Czernichów,	Gilowice,	Jeleśnia,	Milówka,	Koszarawa,	Lipowa,	Łękawica,	
Łodygowice,	Rajcza,	Ślemień,	Świnna,	Ujsoły,	Węgierska	Górka,	Radziechowy	Wieprz;	
město	Bielsko-Biała	



Fond	mikroprojektů	Euroregionu	Beskydy/Beskidy																									Výzva	k	předkládání	žádostí	o	dotaci	
Program	INTERREG	V-A	Česká	republika	-	Polsko	

	

část	okresu	bielskiego:	obce	Bestwina,	Buczkowice,	Czechowice-Dziedzice,	Kozy,				Porąbka,	
Wilamowice,	Wilkowice	a	město	Szczyrk	
	
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. 
	

Tematické	zaměření	mikroprojektů	
• Prioritní	osa	2	„Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ 
• Prioritní osa 4 „Spolupráce institucí a komunit“ 

 
 
Typy	mikroprojektů 

• A: společný (s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech 
projektových partnerů	

• B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám	
• C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů	

	

Financování	mikroprojektů	
minimální výše dotace: 2 000 EUR 
maximální výše dotace: 
 
v prioritní ose 2: projekty A - 60 000 EUR 

projekty B a C - 30 000 EUR 
 
v prioritní ose 4: projekty A - 40 000 EUR 

projekty B a C - 20 000 EUR 
Celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace. 
Maximální dotace z prostředků	ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů. 
 
 
Doplňující informace 

• 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. 

• Aktuální informace k výzvám, zejména jaké typy projektů budou v rámci výzvy přijímány (A, B, 
C), pro které prioritní osy (2,4) a kterým způsobilým žadatelům (zda je výzva určena jen pro 
„nové žadatele“) je výzva určena, naleznete na www.regionbeskydy.cz v části grantové 
programy, 2014-2020, výzvy pro předkládání mikroprojektů. 
 

 
Kontakty (konzultace) 

REGION BESKYDY, zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo - náměstí Svobody 6, 738 01  Frýdek-Místek  
Kancelář – Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 
tel: 00420 739 203 934 (Dagmar Valášková) 
tel: 00420 603 843 883 (Ing. Marcela Mostýnová) 
www.regionbeskydy.cz 

 
Doporučujeme přípravu mikroprojektu konzultovat. 
Pro osobní konzultace je nutné předem dohodnout termín. 
 


