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1. NÁVRH NA UZNESENIE: 
uznesenie č.  /100519-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje       a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  Výzvy číslo  
   SKHU/WETA/1901, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská  
   republika-Maďarsko - Fond malých  projektov v západnom pohraničnom  
   regióne Európsky fond regionálneho rozvoja - Prioritná os 4 - Podpora  
   cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v  
   pohraničnej oblasti 
 
                  b )   finančnú spoluúčasť 15% , čo činí 4.500 zo sumy 30.000 €  

 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov 
prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi 
aktérmi na oboch stranách hranice. V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity 
smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi 
prihraničných oblastí ako napríklad: 

• Kultúrna výmena 
• Ľudské zdroje 
• Plánovacie a rozvojové štúdie 
• Hospodársky rozvoj 
• Životné prostredie 
• Cestovný ruch 
• Komunikácia 

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v 
pohraničnej oblasti 

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a 
rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi 

Tento cieľ je zameraný na posilnenie vnútornej sociálnej súdržnosti programu v oblasti zlepšenia 
úrovne medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom 

• Posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a posilnenie živej cezhraničnej 
výmeny skúseností 

• Zlepšenia inštitucionálnych kapacít a posilnenia záujmu o cezhraničné aktivity 
• Lepšieho vzájomného porozumenia a vzájomného zblíženia medzi etnickými skupinami 

žijúcimi v regióne. 
• Zvýšenia počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev 
• Vysokej úrovne sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách 
• Vysokého počtu spoločných udržateľných podujatí a činností týkajúcich sa väčšej časti 

programového územia, ako aj zlepšenie dvojjazyčnosti v rámci regiónu. 

Maximálna výška príspevku ERDF v rámci jedného projektu je 50 000 EUR, ktoré by sme 
v pomere 60:40 rozdelili medzi obcou Zemné a mestom Mosonszolnok. 


