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Kľúč k oprávnenosti 

Ako zaistiť, aby bol Váš projektový návrh hodnotený 

Veľa predložených žiadostí nie je posudzovaných z hľadiska kvality ich návrhu. Neprejdú prvotnou kontrolou a nesplnia kritériá oprávnenosti.  

Kontrola oprávnenosti je áno alebo nie proces, bez flexibility. Aby ste prešli kontrolou, musíte splniť 7 kritérií oprávnenosti.

1. Dodržte termín 
On-line systém Vám nedovolí predložiť žiadosť po ukončení výzvy. 

Naplánujte si predloženie Vašej žiadosti so všetkými povinnými prílohami 

minimálne niekoľko dní pred konečným termínom výzvy. 

2. Skontrolujte úplnosť Vašej žiadosti 
Aby bola žiadosť úplná, musí obsahovať: 

▪ formulár žiadosti, 

▪ podpísané vyhlásenia všetkých partnerov uvedených v žiadosti (vrátane 

vedúceho partnera), 

▪ podpísané listy o podpore pre všetkých príslušných partnerov. 

Skontrolujte počet vložených vyhlásení partnerov a listov o podpore. 

3. Skontrolujte, či je žiadosť vyplnená úplne a správne 
Žiadosť sa musí vyplniť v angličtine a zmysluplne. Náš on-line systém vyznačí 

prázdne bunky a pomôže Vám správami o chybovosti. 

Pozorne dodržiavajte pokyny uvedené vo formulári žiadosti. 

Píšte v angličtine a v zmysluplných vetách („neuplatňuje sa“’ sa nepovažuje za 

zmysluplný text). 

4. Skontrolujte každé vyhlásenie partnera pred tým, než ho nahráte 

do systému 
Je potrebné predložiť správne a podpísané vyhlásenie partnera za každého 

partnera uvedeného v žiadosti. 

Uistite sa, že vyhlásenie: 

▪ je podpísané, 

▪ má meno inštitúcie zhodné s menom partnera uvedeným v žiadosti, 

▪ má sumu pokrývajúcu minimálne príspevok partnera uvedený v žiadosti, 

▪ text sa nezmenil ani nedoplnil (okrem polí, ktoré sa majú vyplniť) 

5. Skontrolujte každý list o podpore pred tým, než ho nahráte do 

systému (ak relevantné) 
Je potrebné predložiť správny a podpísaný list o podpore za každého partnera, 

ktorý rieši politický nástroj a nie je inštitúciou zodpovednou za daný nástroj. 

Uistite sa, že list o podpore: 

▪ je podpísaný, 

▪ má meno partnerskej inštitúcie zhodné s menom partnera uvedeným 

v žiadosti, 

▪ má meno inštitúcie podpisujúcej list zhodné s inštitúciou zodpovednou za 

politický nástroj uvedenou v žiadosti, 

▪ má meno politického nástroja zhodné s menom uvedeným v žiadosti, 

▪ text sa nezmenil ani nedoplnil (okrem polí, ktoré sa majú vyplniť),  

▪ ak sa týka štrukturálnych fondov, je poskytnutý relevantnou organizáciou 

v súlade s informáciami dostupnými na stránkach ‘In my country’ 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/.  

6. Skontrolujte požiadavky na partnerstvo 
Projekt má partnerov z minimálne troch krajín. Minimálne dvaja partneri sú z 

členských štátov EÚ a sú financovaní z programu Interreg Europe. 
 

7. Skontrolujte zameranie na štrukturálne fondy 
Aspoň polovica politických nástrojov, ktoré riešia regióny EÚ zapojené do 

projektu, musí byť programami štrukturálnych fondov. 

V časti B.2 formulára žiadosti dôkladne zvážte svoju odpoveď na otázku: „Je 

tento politický nástroj programom štrukturálnych fondov?“  

▪ Ak zakliknete Áno, špecifikujte daný program štrukturálnych fondov 

a popíšte investičnú prioritu, ktorú bude Váš projekt riešiť.  

▪ Pri politickom nástroji napojenom na štrukturálne fondy alebo dokonca 

nimi plne financovanom by mala stále byť odpoveď Nie. 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/

