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LOGIKA KONŠTRUOVANIA MIKROPROJEKTU 

1 
• Nápad na projekt 

2 
• Výber vhodného partnera  

3 
• Naformulovanie cieľov 

4 
• Určenie cieľovej skupiny 

5 
• Určenie vecných úloh 



6 
• Upresnenie ukazovateľov mikroprojektu 

7 
• Naplánovanie vhodných zdrojov 

8 
• Vyhotovenie harmonogramu 

9 
• Vyhotovenie rozpočtu v členení podľa úloh 

LOGIKA KONŠTRUOVANIA MIKROPROJEKTU 



ODÔVODNENIE MIKROPROJEKTU 

Čomu má projekt slúžiť? 

S akými problémami PL-SK pohraničia súvisí 
projekt? Akým spôsobom bude problém riešený 
vďaka spolupráci so zahraničným partnerom? 

Aké dlhodobé zmeny je možné 
predpokladať po dosiahnutí 

cezhraničných výsledkov projektu? 



VŠEOBECNÝ CIEĽ MIKROPROJEKTU 

Určujeme hlavný cieľ, ktorý musí byť v súlade s operačnými cieľmi 
prioritných osí 

Treba uviesť cieľ, aký plánujeme dosiahnuť vďaka realizácii 
mikroprojektu 

Cieľ je odpoveďou na otázky: čo chceme dosiahnuť vďaka 
realizácii mikroprojektu? Čomu má mikroprojekt slúžiť? 

Cieľ musí byť určený vo všeobecných kategóriách a musí byť 
realistický 



ŠPECIFICKÉ CIELE 

Špecifické ciele určujú 
plánované výsledky a opisujú 
zmeny v postavení cieľových 
skupín v porovnaní 
s východiskovou situáciou 

Špecifické ciele určujú, aký 
vplyv na aktuálnu situáciu 
bude mať projekt 
bezprostredne po ukončení 
jeho realizácie  

CIEĽ MIKROPROJEKTU 
NIE JE AKTIVITA 



CIEĽOVÉ SKUPINY 

Na etape prípravy mikroprojektu treba opísať 

skupinu osôb, ktoré budú oslovené 

prostredníctvom aktivít v mikroprojekte  

a ktoré budú využívať výstupy mikroprojektu.  

 

Odporúča sa, aby bola cieľová skupina určená 

v členení na osoby z Poľska a zo Slovenska  



CEZHRANIČNÝ ÚČINOK 

Cezhraničný účinok je význam mikroprojektu pre pohraničie na 
poľskej a slovenskej strane vyjadrený plánovanými výsledkami 
a vplyvom na cieľové skupiny 

Poskytuje mikroprojekt prínosy viditeľné na oboch stranách 
hranice? 

Prispieva mikroprojekt k odstraňovaniu prekážok v kontaktoch 
prihraničných spoločenstiev a ovplyvňuje integráciu obyvateľov 
regiónov, na ktoré sa program vzťahuje? 

Poskytuje mikroprojekt základ pre ďalší rozvoj cezhraničnej 
spolupráce? 

Vytvára mikroprojekt udržateľné štruktúry spolupráce? 



mikroprojekt 

nápad  / 
spoločný 
problém  

Všeobecn
ý cieľ  

výsledky   aktivity 

rozpočet 



NAJČASTEJŠIE CHYBY 

1 
• Nesprávna konštrukcia rozpočtu v členení podľa úloh – nevhodné 

alebo nezodpovedajúce ukazovatele výstupu programu 

2 
• Lakonický opis odôvodnenia mikroprojektu 

3 
• Nesprávne určené ciele mikroprojektu (chýba prepojenie medzi 

cieľmi a aktivitami mikroprojektu) 

4 
• Žiadateľ nedoložil cezhraničný vplyv 

5 
• Aktivity nie sú v súlade so špecifickými cieľmi programu 



6 
• Rozdelenie nákladov medzi partnermi mikroprojektu 

7 
• Chýba odôvodnenie výdavkov  

8 

• Nesprávne priradenie výdavkov k rozpočtovým 
kategóriám 

• Naplánovanie pravidelných akcií/podujatí v mikroprojekte 

NAJČASTEJŠIE CHYBY 
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