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Fond malých projektů CZ – SASKO  2014-2020 Stav čerpání – duben 2017

Alokace pro malé projekty na celé období :    1.226 139 €

Vyčerpáno :  416 093  €

Nyní k dispozici :   810 046  €

Počet projektů v realizaci nebo již ukončených :  42

Subjekty s přiznanou dotací z FMP
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Možnosti  a omezení FMP CZ - Sasko

Žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo v Euroregionu Nisa

Žadatel musí mít partnera ze saského dotačního území

Projekt musí mít pozitivní přeshraniční dopad

Žadatel musí mít prostředky na předfinancovaní celého projektu

Dotace 1 275 – 15 000 €, pouze  jednostranné financování

Dotace z ERDF 85 % , 15% žadatel ( lze uhradit z příjmů projektu)

Projekty jsou výhradně neinvestiční.
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Žadatelé, témata projektů a typické výdaje

Ve FMP nejčastěji spolupracují :  obce, školy od MŠ po VŠ, sportovní 
kluby, příspěvkové organizace, neziskové organizace, složky 
záchranného systému a mnoho jiných

Nelze podpořit čistě jazykové kurzy, jednojazyčné publikace a 
stranicko- politické aktivity, jinak témata neomezena. Musí se 
prokázat společná spolupráce ve fázi přípravy i realizace projektů a 
zapojení společného týmu do projektu

Výdaje : personální, tlumočení a překlady, ubytování, stravování, 
cestovné, pojištění, pronájmy, grafické práce, tisk, výlep plakátů, 
rozvoj webových aplikací apod.

Fond mikroprojektů CZ – Polsko  2014 -2020

Stav čerpání – duben 2017

Alokace pro mikroprojekty na  celé období :    2. 167 237 €

Vyčerpáno  českými subjekty :  523 754  €

K dispozici :   1 643 483   €

Počet projektů v realizaci nebo již ukončených :  36

Subjekty s přiznanou dotací z FM
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Možnosti  a omezení FM CZ - Polsko

Žadatel musí mít partnera ze polského dotačního území

Projekt musí mít pozitivní přeshraniční dopad

Žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo v Euroregionu Nisa

Žadatel musí mít prostředky na předfinancovaní celého projektu

Dotace 2 000 – 20 000 € u neinvestičních projektů

Dotace 2 000 – 30 000 € u investičních projektů

Dotace z ERDF : 85 % , 15 % vlastní podíl žadatele ( lze hradit z příjmů 
projektu)

Zaměření projektů

Neinvestiční projekty : setkávání a spolupráce různých skupin 
obyvatelstva- témata v zásadě neomezena: společná historie, 
společná krajina, lidové tradice, řemesla,  kultura, historie, ekologie, 
sport, sociální oblast,  záchranný systém apod.

Investiční projekty : zachování a obnova společného kulturního a 
přírodního dědictví - hmotného i nehmotného  (kaple, jiné historické 
objekty,  investice do mobiliářů muzeí, podpora zachování tradic a 
řemesel). Úprava okolí historických objektů. Rozvoj drobnější 
infrastruktury- cyklostezky, naučné stezky. Společná informační 
opatření , weby, propagační materiály, účast na veletrzích CR. Nejsou 
možné investice do běžné infrastruktury obcí – chodníky, osvětlení, 
školní hřiště apod.

Nejbližší termíny podávání žádostí

FMP CZ – Sasko                              FM CZ - Polsko

16.listopadu 2017                                    10. ledna  2018 

pro 2018 zatím nejsou stanoveny                       4.dubna 2018  

( pravděpodobně budou 4 ) 12. září 2018     

Děkuji za pozornost

Eva Hájková, 28. dubna 2017

Kontakty na Sekretariáty obou Fondů : www.ern.cz


