Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

FMP – ZÁKLADNÍ INFORMACE
ŽADATELÉ A PARTNEŘI
Projekt musí mít minimálně jednoho rakouského a jednoho českého projektového partnera. Na projektu se
mohou podílet maximálně 3 projektoví partneři (včetně žadatele).
Projektový partner / žadatel v Dolním Rakousku se nazývá „lokální iniciativa“.
Žadatelé / partneři / lokální iniciativy musí mít své sídlo v programovém území. Výjimkou jsou organizační
složky bez právní subjektivity, jejichž zřizovatel může mít sídlo i mimo programové území. Tyto subjekty
mohou být také vhodnými žadateli.
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Typ subjektu (kód )

Typ příjemce
orgány veřejné správy (stát,
kraje, obce a jimi zřizované a
zakládané organizace)
–

stát (Česká republika resp. organizační složka státu)
(325)

–

kraj a jeho organizační složka (804)

–

obec a její organizační složka (801)

–

městská část statutárního města a její organizační složka
(801)

–

svazek obcí (771)

–

příspěvková organizace státu, kraje, obce, městské části
statutárního města, svazku obcí (331)

–

akciová společnost (121)

–

společnost s ručením omezeným (112)

–

státní podnik (301)

–

veřejnoprávní instituce (ČT, ČRo, ČTK) (361)

–

zastupitelský orgán jiných států (901)

–

Správa železniční dopravní cesty (352)

–

vysoká škola (601)

–

veřejná výzkumná organizace (661)

–

obecně prospěšná společnost (141)

–

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (701)

–

organizační jednotka sdružení pokud je PO (731)

–

spolek (706)

–

pobočný spolek (736)

2

3

vysoké školy

veřejné a soukromé instituce pro
výzkum a inovace

nestátní neziskové organizace

1

–

ústav (161)

–

nadace (117) a nadační fond (118)

–

církev, pokud je PO (721)

–

evidované církevní právnické osoby (722)

–

svazy církví a náboženských společností (723)

–

komora (745)

–

stavovská organizace – profesní komora (741)

–

zájmové sdružení (116)

–

zájmové sdružení právnických osob (751)

–

evropské seskupení pro územní spolupráci (941)

–

školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku
(641)

komory a sdružení

4

vzdělávací instituce

1
2

3

4

Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaným MF ČR.
Za podmínky min. 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na
hlasovacích právech.
Za podmínky min. 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na
hlasovacích právech.
Za podmínky, že je většina členů správní rady jmenována veřejnoprávními osobami.

Projektový partner z Vídně se může do projektu zapojit bez možnosti vyúčtování výdajů a nároku na
příspěvek EFRR. Navíc je pro zapojení partnera se sídlem ve Vídni nutné, aby byl do malého projektu
zapojen i partner z Dolního nebo Horního Rakouska.
Podpora nemůže být poskytnuta fyzickým osobám a politickým stranám.
AKTIVITY - PŘÍKLADY
1. Spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací
Projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému řešení
problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území a realizace
optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných
služeb pro obyvatelstvo na obou stranách hranice. Podpora je dále zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí
spolupracujících veřejných institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které
jsou odpovědné za realizaci veřejných politik a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna
zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a
využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území
česko-rakouského příhraničí.
2. Spolupráce zájmových spolků, svazků, sdružení a jiných nestátních neziskových organizací
Projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí NNO (nestátní neziskové organizace) a ostatních
způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společné příhraniční oblasti. Dále
projekty k vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství veřejných institucí,
nestátních neziskových organizací a jiných organizací v oblasti veřejných služeb.
3. Spolupráce sociálních a zdravotnických zařízení a bezpečnostních složek
Projekty k vypracování společných řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování
efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku. Dále budou podpořeny
projekty v oblasti bezpečnosti realizované záchrannými a bezpečnostními složkami.
4. Spolupráce vzdělávacích institucí – spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení
Podporovány budou např. kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je
výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických
pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a
mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech.
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5. Spolupráce institucí v hospodářské oblasti – pracovní trh, turistika, doprava a mobilita,
hospodářské a agrární komory
Projekty zaměřené na sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění aktivit přispívajících
k rozvoji společného příhraničního regionu. Dále projekty zaměřené na spolupráci institucí a organizací
působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném příhraničním
regionu a využití výhod společného trhu práce, a projekty spolupráce za účelem hospodářského rozvoje
česko-rakouského příhraničí.
6. Spolupráce institucí v oblasti ochrany zdrojů – přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody
a klimatu, úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod.
Projekty směřující k ochraně ekosystémů a krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti,
monitoringu životního prostředí. Dále projekty zaměřené na využití a tvorbu informačních nástrojů
v oblastech životního prostředí, projekty vedoucí ke zvyšování dovedností personálu veřejných institucí
činných v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti kulturní spolupráce
institucí.
NÁSTROJE A AKTIVITY k realizaci malých projektů
-

workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely
exkurze
jazykové vzdělávání
tvorba společných přeshraničních databází
festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.
výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků
přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže
propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace; organizace a účast
na výstavách a veletrzích.

ROZSAH DOTACE
Dotace z FMP je 85% způsobilých výdajů projektu (min. 3 000 EUR – max. 20 000 EUR), přičemž se
celkové způsobilé výdaje mohou pohybovat mezi 3 530 a 23 530 EUR. Maximální výše dotace (20 000 EUR)
je nepřekročitelná.
Regionální monitorovací výbor FMP má právo snížit výši dotace. Na dotaci není právní nárok.
TYPY PROJEKTŮ
-

projekt typu A
Projekt je zcela či z větší části realizován pouze na jedné straně hranice, kdy zahraniční partner
projektovou žádost na své straně hranice nepředkládá. I tyto malé projekty však musí mít jasný
přeshraniční dopad, musí mít úlohu zahraničního partnera v přípravě a realizaci malého projektu a musí
vykazovat přínosy pro česko-rakouské pohraniční vyplývající z jeho realizace. Předkládá se jedna
projektová žádost.
°
°
°

-

1 projektová žádost
1 žadatel
1-2 projektoví partneři

projekt typu B
Projekty mají jeden společný cíl, jednu cílovou skupinu a aktivity na opačných stranách hranice probíhají
paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazují. Každý z partnerů je zodpovědný
za řádnou implementaci svých činností a aktivit. V případě partnerských projektů je nutné vyvarovat se
překrývání rozpočtu, vždy musí být zcela jasné, které výdaje vznikly na které straně. V žádosti je nutné
uvést přesnou vazbu na partnerský projekt.
°
°

2 samostatné projektové žádosti (žadatel v 1. projektu je současně partnerem ve 2. projektu)
obě žádosti musí být projednány na stejném RMV
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KRITÉRIA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt musí splnit minimálně 3 kritéria přeshraniční spolupráce - společná příprava a společná
realizace povinně, volitelně společné financování nebo společný personál, příp. obojí.
1. společná příprava (povinné kritérium)
- Partneři z obou stran hranice přispívají k přípravě projektu, aktivně se účastní definování cílů projektu
a formulace jeho obsahu.
- Partneři z obou stran hranice se aktivně podílejí na přípravě projektové žádosti o poskytnutí dotace,
jejích příloh a koordinují své kroky.
- Partneři z obou stran hranice společně stanoví implementaci projektu a identifikují know-how a
zkušenosti, kterými může každý z partnerů v rámci projektu přispět.
2. společná realizace (povinné kritérium)
- Společná realizace spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí obdobnou měrou na realizaci
aktivit vedoucích k naplnění cílů malého projektu. Partneři mají v projektové žádosti popsán společný
plán aktivit včetně harmonogramu prací. Projekt je společně propagován.
3. společný personál (volitelné kritérium)
- Společný personál se podílí na všech podstatných aktivitách malého projektu. V rámci malého
projektu je jmenován společný projektový tým složený ze zástupců zapojených partnerů, který má
stanovena pravidla spolupráce, např. je určen vedoucí týmu, jsou rozděleny úkoly a kompetence jeho
členů, určena pravidla komunikace, setkávání apod. Tento tým realizuje malý projekt po celou dobu
jeho realizace společně. U společného personálu se může taktéž jednat o neplacené pracovníky,
kteří v dané organizaci nemají pracovní poměr.
4. společné financování (volitelné kritérium)
- Projektový partner (partneři) se podílí na spolufinancování malého projektu ve výši minimálně 500
EUR. Jedná se o fixní částku, která musí být stanovena při podání žádosti. Musí být použita na
spolufinancování způsobilých výdajů projektu, které v plné výši hradí žadatel.
MÍSTO realizace malých projektů
Místem realizace malých projektů je celé programové území v České republice a Rakousku.
DOBA realizace malého projektu
Doba od zahájení projektu do ukončení projektu uvedeného v žádosti, ve Smlouvě o financování, respektive
v Dohodě mezi lokální iniciativou a Správcem FMP a trvá maximálně 15 měsíců včetně odevzdání
podkladů k vyúčtování.
Datum zahájení projektu nesmí předcházet datum registrace žádosti, tj. den předložení žádosti příslušnému
regionálnímu Správci FMP. V rámci doby realizace se uskuteční veškeré projektové aktivity, budou uhrazeny
faktury, vyhotoveny podklady pro vyúčtování a tyto předloženy příslušnému Správci FMP.
FINANCOVÁNÍ malého projektu
FMP neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci malých projektů. Žadatel již
při předkládání žádosti o dotaci musí garantovat zajištění plného předfinancování předloženého projektu
vlastními zdroji.
Po ukončení projektu a předložení příslušných dokumentů budou žadateli z prostředků FMP zpětně
proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však do výše přiznané dotace (85% z celkových způsobilých
výdajů) uvedené ve Smlouvě o financování.
ZDROJE financování
85% z FMP a 15% z vlastních prostředků žadatele(ů), případně 15% z vlastních prostředků Správce FMP
v Dolním Rakousku.
Jako zdroj spolufinancování je možný příspěvek od samospráv (obec, kraj, země) - platí pro projekty v ČR a
Horním Rakousku.
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