
Dôvodová správa 

I. všeobecná časť 

Na základe strešného projektu „Fond mikroprojektov“ z Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007-2013 plní Trenčiansky samosprávny kraj úlohu Správcu Fondu 

mikroprojektov pre celú slovensko-českú hranicu na slovenskej strane, tj. spravuje 

mikroprojekty Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a Žilinského samosprávneho kraja. 

 

Účelom predkladaného materiálu je schváliť Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja zmenu Uznesenia č. 636/2013 týkajúceho sa implementácie strešného projektu „Fond 

mikroprojektov“ z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.  

 

II. osobitná časť 

 

V rámci realizácie strešného projektu Fond mikroprojektov existuje disproporcia v rozdelení 

finančných prostriedkov medzi českou a slovenskou stranou hranice a táto disproporcia sa 

prejavila predovšetkým vo výdavkoch na správu a administráciu Fondu mikroprojektov. Zo 

strany Riadiaceho orgánu pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-

2013 je záujem o zosúladenie harmonogramov českého a slovenského Správcu FMP a 

zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na korektné ukončenie Správy 

Fondu mikroprojektov. Z tohto dôvodu Riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007-2013 súhlasil so zvýšením rozpočtu na správu a administráciu 

Správcu na slovenskej strane. Zvýšenie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

prejaví v roku 2015 a pôjde o zvýšenie spolufinancovania o 2 059 Eur. 

Zmena rozpočtu Správcu Fondu mikroprojektov na slovenskej strane sa uskutočňuje na 

základe iniciatívy Riadiaceho orgánu pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

2007-2013 v záujme dostatočného dofinancovania a korektného ukončenia správy 

a administrácie Fondu mikroprojektov v programovacom období 2007-2013. V predkladanom 

materiáli navrhujeme na schválenie zvýšenie výdavkov strešného projektu „Fond 

mikroprojektov“ v roku 2015 o 41 176,47 Eur, čo predstavuje zvýšenie spolufinancovania 

TSK o 2 059 Eur. 

Základnou podmienkou predloženia žiadosti o zmenu Riadiacemu orgánu pre 

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 je zabezpečenie 

realizácie a spolufinancovania projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov 

určených na správu a administráciu projektu, a to upravením Uznesenia č. 636/2013 zo 

zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 26.8.2013. Na schválenie predkladáme celkovú 

sumu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako hlavného cezhraničného 

partnera na správu a administráciu projektu.  

Celkové výdavky na správu projektu:  715 072,00 EUR 

Výška príspevku (ERDF+ŠR): 679 318,40 EUR 

Spolufinancovanie TSK (5%): 35 753,60 EUR 



 
Táto zmena v rámci implementácie strešného projektu bude v zmysle Príručky pre 

prijímateľa administratívne doriešená s Riadiacim orgánom na základe Žiadosti o zmenu. 

Základnou podmienkou schválenia žiadosti o zmenu pôvodného strešného projektu je 

zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu vo výške 5% celkových oprávnených 

nákladov na správu a administráciu na obdobie 2007-2013 upravením Uznesenia č. 

636/2013 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 26.8.2013.  

 

 

 


