Zoznam projektov ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí FP
Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

Vytvorenie novej spolupráce v oblasti vzdelávania a rozširovanie know‐how a
znalostí pri výchove mladej generácie na základných a stredných školách.

64 983,00 €

20 let samostatnosti očima obyvatel
žijících v příhraničních oblastech

Hlavný cieľ: Vytvoření partnerských vazeb obcí, měst, podnikatelů a neziskového
sektoru pro otázky řešení problémů v příhraničním prostoru.

56 978,00 €

Město Břeclav

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť spoločný slovensko‐český záchranný modul
európskeho štandardu, nasaditeľný na ochranu občanov a infraštruktúry v ohrození
pri povodniach, požiaroch a iných nežiaducich udalostiach na území oboch
partnerských krajov, príhraničných území a v prípade potreby aj na národnej úrovni
SR a ČR a potenciálne aj v rámci širšieho teritória EU.

743521,‐

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Energocoaching česko ‐ slovenského
prihraničia

Posilnenie cezhraničnej spolupráce pri zavádzaní informačných technológií, pri
tvorbe spoločného informačného systému určeného pre širokú verejnosť, ktorý
umožní prístup k informáciám o ekologicky šetrných technológiách v stavebníctve
a obnoviteľných zdrojoch energie a zviditeľní príklady dobrej praxe na ochranu
krajiny a prírody, ktoré sú v pohraničí realizované, prípadne majú potenciál na
realizáciu.

225 159,00 €

FABON

The Czech – Slovak Tree of Knowledge
– Strom poznania, vedomostný portál
pre Česko – Slovenskú mládež

Československo bez hraníc ‐ posilnenie spoločnej identity českej a slovenskej
mládeže prostredníctvom porozumenia jazyka, spoznania spoločnej kultúry a
histórie, učením a hrou, vytváranie inštitucionálnych väzieb a neformálnych
vzťahov prostredníctvom využitia interaktívnych nástrojov ako univerzálneho
fenoménu modernej doby.

126 889,‐ €

Bezpečný region ‐ zdravotnictví

Hlavním cílem projektu je zajištění spolupráce a integrace v oblasti rychlé
zdravotnické pomoci a bezpečnosti na území Jihomoravského a Trnavského kraje.
Dojde k pokrytí příhraničních krajů jednotným informačním systémem, datovému
propojení a datové a informační výměně mezi jednotlivými partnery. Bude
propojeno traumatologické plánování a budou sjednoceny postupy
traumatologické péče všech subjektů, což umožní rychlou a flexibilní zdravotní
pomoc při výjezdech záchranné služby, ale i v ambulantní péči. Celkově bude
zajištěno efektivnější využití zdravotnických kapacit na obou stranách hranice.

760 949,50 €

FBK Valašské Meziříčí o.s.

Florbal pomáhá překračovat hranice

Hlavný cieľ: Připravit živnou půdu pro dlouhodobé přátelské vazby mezi obyvateli
žilinské a kysucké části Žilinského kraje a Valašskem. Tohoto cíle bude dosaženo
formou navázání a následného prohloubení přeshraniční spolupráce florbalových
oddílů pracujících ve dvou zmíněných regionech s dětmi a mládeží, protože právě
děti jsou nejlepšími nositeli trvalých přeshraničních vazeb.

100 940,00 €

Horská služba

Zjednotenie systémov horskej
záchrany ‐ Skvalitnenie podmienok
záchrany ľudského života na horách v
SK‐CZ prihraničí prostredníctvom
zjednotenia systému záchrany.

Hlavný cieľ: Skvalitnenie a zjednotenie systému záchrany ľudského života na horách
v slovensko ‐ českom prihraničí. Naším zámerom je prostredníctvom školení
zabezpečiť rozvoj digitálnej a topografickej gramotnosti žiakov základných škôl,
študentov, seniorov a cykloturistom skvalitniť systém záchrany využívaním
vrtuľníka ‐ školenia na leteckú záchranu, školenia na spoločné záchranné
transportné prostriedky, spropagovať horské služby nielen predmetmi ale aj
spoločnými ukážkami, vypracuje sa dokument, ktorý bude výstupom projektu:
spoločná metodika horskej záchrany v slovensko‐ českom prihraničí.

226 441,00 €

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.

Brána do vesmíru

Hlavným cieľom projektu je podpora sociálneho a hospodárskeho rozvoja
prihraničných oblastií a vzájomná spolupráca prostredníctvom zvyšovania
vzdelanosti, návrhom, vývojom a realizáciou inovačného systému vzdelávacích
programov založeného na moderných didaktických pomôckach, uzkej spolupráci a
vzájomnej pomoci.

317 784,00 €

Jihomoravský kraj

Společná strategie – projektové
aktivity JMK a TTSK 2014+

Cílem projektu je podpořit společný proces přípravy projektů v JMK a TTSK v tvorbě
databáze projektových záměrů a rozšiřování znalostí financování projektů z
programů strukturálních fondů EU prostřednictvím informací získaných na základě
spolupráce a vzniku nových vazeb mezi regionálními partnerskými subjekty pro
programovací období 2014‐2020.

188 056,‐ €

KLASTER LIPTOV ‐ združenie cestovného
ruchu

UČIACE SA REGIÓNY

Hlavným cieľom projektu je posilniť vzájomnú výmenu informácií a kooperáciu
prostredníctvom využívania best practises kľúčovými aktérmi cezhraničného
regiónu v oblasti cestovného ruchu. Projekt prispeje k zvyšovaniu vzdelanosti a
postupnému zníženiu miery nezamestnanosti v česko‐slovenskom prihraničí.

387 912,48 €

Klaster Z@ict

Integrovaný regionálny
informačný systém ‐ IRIS

Projekt je zameraný na návrh a vytvorenie Integrovaného regionálneho
informačného systému v Žilinskom a Moravskoslezskom kraji, na základe
vykonaných analýz potrieb cieľových skupín a existujúcich informačných tokov a
komunikačnej infraštruktúry.

477 600,00 €

Mateřská škola Halenkov

Pohyb a reč nás spája

Mesto Bytča

Spoločne za bezpečnosť
obyvateľov a ochranu krajiny
bez hraníc

Žiadateľ

Názov projektu

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Vytvorenie novej spolupráce v oblasti
Slovensku
interaktívneho vzdelávania
Centrum pro komunitní práci
Moravskoslezský kraj

Dobrovoľné hasičské združenie POLE

Fakultní nemocnice Brno

Rozvoj pohybových zručností a odbúravanie nielen kultúrnej a jazykovej bariéry u
detí predškolského veku.
Projekt je zameraný na vybavenie hasičských zborov 4 miest/obcí novou požiarnou
technikou, ktorá má slúžiť pri ochrane životov a krajiny v prípade krízových situácií.
Realizáciou 4 spoločných cezhraničných cvičení sa podporí spolupráca hasičských
zborov.

26 333,72 €

999 676,42 €

Zoznam projektov ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí FP
Žiadateľ

Mesto Skalica

Mesto Skalica

Mesto Šamorín

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Názov projektu

Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

Cyklotrasy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie
dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v
nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia
atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich
v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia
jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

927 898,23 €

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie stratégie oboch regiónov. Cieľom Stratégie
Cezhraničná stratégia udržateľného
je dosiahnutie takého hospodárského rastu, ktorý bude založený na princípoch
znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie, a to
rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v
nádväznosti na Strategiu Európa 2020 sociálne aj územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských
štátov EÚ.

108 950,00 €

Vytváranie cezhraničných partnerstiev samospráv za účelom vzájomnej aktívnej
pomoci, podpora spolupráce inštitúcii v pôsobnosti mesta ako faktorov rozvoja
občianskej spoločnosti, podpora prípravy spoločných stratégií a realizácia aktivít s
cieľom vybudovania stabilnej bázy na dlhodobú cezhraničnú spoluprácu.

92 130,00 €

Šamorín ‐ Uherský Brod: Bohu ku cti,
blížnemu na pomoc

Cezhraničné dopravné prepojenie
Považsko – Valašského regiónu

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť dopravnú dostupnosť prihraničného regiónu
prostredníctvom dobudovania dopravnej infraštruktúry a prepojenia prihraničných
obcí Horná Maríková (SR) a Nový Hrozenkov (ČR) v záujme zvýšenia atraktivity
územia pre rozvoj turizmu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti, obslužnosti,
plynulosti premávky, bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a
zabezpečenie lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva
na oboch stranách hranice.

918 437,93 €

Mikroregión Bystrická dolina

Informujme sa navzájom ‐ rozvoj
informačných systémov v Bystrickej
doline a povodí Stonávky

Hlavným cieľom projektu je "Rozvoj cezhraničnej spolupráce a integrácie
prostredníctvom rozvoja informatizácie a informačnej dostupnosti." Projekt
podporuje rozvoj regiónov prostredníctvom rozvoja IKT a súčasne podporuje a
posiľňuje cezhraničnú spoluprácu
medzi partnermi. V rámci projektu budú vytvorené hodnotné informačné obsahy a
informačné systémy, ktoré budú
dostupné verejnosti.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

KRTEK V SÍTI

Vytvorenie siete organizácií na úrovni neziskových, školských a zdravotníckych
organizácií, ktorá sa bude zaoberať zvyšovaním kvality života detí s onkologickým
ochorením. Sieť bude prispievať k zvyšovaniu kvality života detí spolu s ich rodinami
a tak prispeje
k ich opätovnému návratu a socializácie v bežnom živote.

425 681,00 €

Obec Horná Súča

Integrovaný IT systém na
hranici

Projekt je zameraný na skvalitnenie komunikácie medzi obcami prostredníctvom
IKT – verejne prístupné infokiosky, videokonferencia samospráv – a tiež na zvýšenie
bezpečnosti inštaláciou on‐line kamier so záznamovým zariadením.

199 550,00 €

Obec Krasňany

Rozvoj cezhraničnej spolupráce
prostredníctvom vytvorenia siete
aktívnej spolupráce základných škôl.

Hlavný cieľ: Vytvorenie cezhraničnej siete orientovanej na miestnu a regionálnu
spoluprácu na úrovni základných škôl v podmienkach partnerských mikroregiónov.

Obec Makov

Spoločné predchádzanie rizikám v
prihraničnom regióne

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie spolupráce obecných hasičských zborov
oboch partnerov, zvýšenie kvality života obyvateľov obcí, zaistenie funkcií ochrany
životov obyvateľov, životného prostredia a majetku pri požiaroch, záplavách a iných
nepredvídateľných udalostiach.

540 858,16 €

Obec Zborov nad Bystricou

Chceme čistú vodu na Slovensku i
Česku

Skvalitnenie zásobovania obyvateľstva cezhraničného regiónu pitnou vodou v
obciach Mosty u Jablunkova a Zborov nad Bystricou, kde je zásbovanie pitnou
vodou kritické, a zvýšenie kvality života obyvateľov oboch obcí.

253 359,88 €

Oblastní spolek českého červeného kříže
Brno ‐ město

Červená hranice Česká republika ‐
Slovenská republika

Povodí Moravy, s.p.

Soutok Moravy a Myjavy – společná
protipovodňová opatření na obou
březích Moravy

Regionálna rozvojová agentúra Senica

Obnoviteľné zdroje energie v
Spoločnom regióne

Rozvojová agentúra Trenčianskeho
samosprávneho kraja n.o.

Mobilné príhraničie ‐ MP

272 597,00 €

194 546,90 €

Zlepšenie komunikačných a kooperačných štruktúr a posilnenie princípu
partnerstva v oblasti humanitárnej pomoci na obidvoch stranách česko‐slovenskej
hranice.
Hlavním cílem projektu je obnova a zlepšení protipovodňové ochranné funkce
stávajících vodních děl po obou stranách hranice v řešeném úseku. Realizací
projektu dojde k účinnější ochraně života, zdraví a majetku obyvatel, pěstovaných
kultur a pozemků, objektů, zařízení a vybavení malých a středních podniků před
povodněmi v části Jihomoravského a Trnavského samosprávného při řece Morava.
Provedená opatření nastolí podmínky pro další regeneraci a zkvalitnění životního v
Obsahem projektu je prostřednictvím studií možného využívání věrné, sluneční,
vodní energie a biomasy přispět k zlepšení životního prostředí na území
plánovaného EZÚS Společný región.

983 297,74 €

Projekt je zameraný na vytvorenie databázy významných miest v Trenčianskom a
Juhomoravskom kraji, ktoré budú označené QR kódmi. Bude vytvorená aplikácia
pre web aj mobilné zariadenia, ktoré budú z databázy čerpať informácie a umožnia
tak návštevníkom označených objektov získať podrobnejšie informácie modernou
formou.

141 589,00 €

61 674,80 €

151 040,00 €

Zoznam projektov ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí FP
Názov projektu

Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Spolupráce obcí Zlínska a Stredného
Ponitrie

Hlavním cílem je vzájemná přeszahraniční integrace obcí při spolupráci na
přeshraničních projektech, podpora dlouhodobějších forem spolupráce, navazování
nových a utužování stávajících kontaktů, vytvoření a sdílení databáze projektových
záměrů na české a slovenské straně. Záměrem projektu je také sdílení dobrých i
špatných zkušeností získaných z již realizovaných projektů. Aktivity plánované v
rámci projektu rozvinou spolupráci mezi Sdružením měst a obcí Východní Moravy a
Regionálním sdružením měst a obcí regionu Stredné Ponitrie.

39 732,50 €

Sdružení obcí Hornolidečska

Vytvoření sítě pro krizové řízení v
Česko – Slovenském příhraničí

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
š.p.

Kopčany – Hodonín – spoločné
protipovodňové opatrenia na oboch
brehoch Moravy

Žiadateľ

Cílem projektu je vytvoření akční sítě sborů dobrovolných hasičů působících v
obcích příhraničních mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny za účelem
zvýšení jejich akceschopnosti při řešení krizových situací vzniklých na území obou
mikroregionů.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie protipovodňovej ochrannej funkcie
existujúcich stavieb na oboch stranách hranice v riešenom úseku prostredníctvom
spoločnej pripravy protipovodňových opatrení na slovenskom i českom brehu
hraničného toku Moravy a v jeho koryte a aj prostredníctvom ich spoločnej
realizácie.

172 530,‐ €

985 646,82 €

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie protipovodňovej ochrannej funkcie
Renaturalizácia Moravy od Radějovky existujúcich stavieb na oboch stranách hranice v riešenom úseku prostredníctvom
spoločnej pripravy protipovodňových opatrení na slovenskom i českom brehu
po Myjavu – spoločné protipovodňové
hraničného toku Moravy a v jeho koryte a aj prostredníctvom ich spoločnej
opatrenia na oboch brehoch Moravy
realizácie.

993 377,29 €

Vysoká škola báňská ‐ TU Ostrava

Rozvoj přeshraniční spolupráce
vysokých škol v oblasti
historické architektury

Partneri plánujú v rámci projektu zmapovať historické objekty prihraničia zo
stavebno‐technického hľadiska a vytvorenie depozitára stavebných detailov.

229 470,48 €

Základní škola Huslenky, okres Vsetín

BABHUS ‐ dialog umenia a pohybu

Hlavným cieľom projektu je pomôcť deťom v partnerských školách začleniť pohyb a
umeleckú tvorivosť do každodenného života a k tomu im poskytnúť dostatočné
technické zázemie a realizáciu nadväzujúcich aktivít za účelom zintenzívnenia
kontaktu medzi cieľovými skupinami na oboch stranách hranice.

77 568,13 €

Umění nám pomáhá přátelit se přes
hranice

Hlavný cieľ: Posílit vzájemné vazby obou měst a rozšířit trvalou přeshraniční
spolupráci, která povede k další dlouhodobé spolupráci v oblasti kulturního života
obou měst. Důležitá je i snaha oslovit širokou veřejnost Zlínského kraje a Žilinského
kraje pomocí přípravy a společné realizace multimediálního představení dětí, které
vedou formou získání širokého uměleckého povědomí k intenzivnější přeshraniční
spolupráci a tím i sounáležitosti a vzniku nových přátelství a vazeb. Důvodem
myšlenky a následně snahy o realizaci multimediálního představení je dále
posilovat kontakty a vytvořit trvalou přeshraniční spolupráci mezi dětmi.

108 420,00 €

Hlavným cieľom je spracovanie spoločnej koncepcie rozvoja združení cezhraničných
PRO REGIO ‐ integrovaná
samospráv s cieľom vytvárania kooperujúcich sietí, realizácií spoločných aktivít a
koncepcia cezhraničnej
projektov, vytváranie spoločnej komunikačnej platformy samospráv, presadzovanie
spolupráce združení samospráv
koordinovaných princípov rozvoja v rámci európskeho priestoru.

50 038,00 €

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
š.p.

Základní umělecká škola Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí

Združenie obcí galantsko‐šalianskeho
regiónu

ZŠ Vítkov

KUK aneb objevujme česká a slovenská
zákoutí

Hlavním cíieľom je prehĺbiť vzájomnú spolupráce mezi základnými školami vo
Vítkově a Vrbovom v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoje kompetencií žiakov
prostrednictvom inovatívnych vyučovacích foriem a metód a tiež společných
cezhraničních stretnutí. Obe školy chcú zvýšit povedomie žiakov a pedagógov o
partnerskej obci a jej regione, a podporiť tak rozvoj ich sociálnych i odborných
znalostí prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií a poznatkov.

ZŠ Vítkov

KUK aneb objevujme česká a
slovenská zákoutí

Hlavným cieľom je prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi základnými školami vo
Vítkove a Vrbovom v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja kompetencií žiakov
prostredníctvom inovatívnych vyučovacích foriem a metód a spoločných
cezhraničných stretnutí.

105 205,40 €

SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA

Hlavným cieľom projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce a sieťovania,
vytvorenie stabilnej kooperačnej siete, podporiť upevnenie existujúcich väzieb a ich
rozvoj na základe spolupráce medzi subjektmi ekonomického a občianskeho
sektora.
Projekt má za cieľ odstrániť nedostatky v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce,
hlavne v oblasti podnikania, vytvoriť stabilnú sieť orientovanú na spoluprácu medzi
regionálnymi a miestnymi inštitúciami v oblasti podnikania a hospodárstva.

187 470,45 €

Žilinská regionálna komora Slovenská
obchodná a priemyselná komora

105 205,40 €

Zoznam projektov ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí FP
Žiadateľ

Žilinská univerzita v Žiline

Názov projektu

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácii
Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB‐TU
najmä prostredníctvom vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých
Ostrava na zvyšovaní kvality
pracovníkov. Účelom je dosiahnuť rozsiahlu spoluprácu medzi Žilinskou univerzitou
vzdelávania a prípravy výskumných
v Žiline a VŠB Technickou univerzitou so zameraním na zvyšovanie úrovne
pracovníkov v oblasti elektrotechniky vzdelávania v oblasti elektrotechniky, ktorá bude následne implementovaná aj do
pedagogického procesu.

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

247 525,00 €

