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

Názov projektu

Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

Obec Košťany nad Turcom

Za vodou – k bohatstvám biotopov
prihraničného územia

Projekt je zameraný na spoluprácu troch obcí v prihraničnom území, ktoré
disponujú významným prírodným bohatstvom s osobitným dôrazom na bohatstvo
vôd a využitie tohto prírodného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v nich.

70 401,38 €

Zlepšenie propagácie atraktivít cestovného ruchu prostredníctvom implementácie
informačných terminálov ‐ kioskov, ich naplnením informáciami a realizáciou
spoločného stretnutia aktérov vidieckeho cestovného ruchu.

109 361,58 €

Vytvorenie komplexnej turistickej infraštruktúry, zatraktívnenie rekreačného
potenciálu na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti prihraničného regiónu
okresov Myjava ‐ Hodonín a posilnenie vzájomných vzťahov medzi partnermi na
oboch stranách hranice.

139 573,54 €

Podpora a propagácia aktraktivít
Kopaničiarsky región ‐ Miestna akčná skupina cestovného ruchu slovensko‐
moravského pomedzia

Obec Stará Myjava

Rozvoj turistickej infraštruktúry v
prihraničnom regióne

Spoločné dokumenty na podporu rozvoja
cestovného ruchu regiónu pod Veľkou
Javorinou

Združenie obcí kopaničiarskeho
regiónu Veľká Javorina - Bradlo

ECOnnection

KERIC

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

NAŠA ‐ VAŠA O(ST)RAVA

Mesto Martin

Obec Malé Hoste

Mesto Trnava

Systematický a udržateľný rozvoj prihraničných regiónov prostredníctvom tvorby a
následnej implementácie záväzných strategických dokumentov v oblasti
cestovného ruchu a turistiky.
Hlavným cieľom projektu je posilnenie a ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce
organizácií zo Slovenska
a Čiech v otázkach globálneho rozvojového vzdelávania.
Hlavným cieľom projektu je podpora sociokultúrneho rozvoja cezhraničného
regiónu a spolupráce a propagácia regiónu Orava a Ostravsko.

Posilnenie česko‐slovenských vzťahov, hľadanie spojitostí v systéme riadenia
ľudských zdrojov, uplatňovanie spoločenského protokolu v praxi a výmena
skúseností pri zavádzaní nových metód riadenia s prvkami emocionálnej
inteligencie.
Vybudovanie spoľahlivých bezdrôtových varovných systémov v obciach Malé Hoste
Pripravme sa spoločne na mimoriadne
a Lopeník a nadviazanie vzájomnej spolupráce pri vytvorení dobrovoľného
situácie ‐ Malé Hoste a Lopeník
hasičského zboru v obci Lopeník.
Systém motivácie a hodnotenia
zamestnancov mesta Martin ako
nástroj zvyšovania efektívnosti

Spoznajme naše mestá – Trnava a
Břeclav

Základní organizace Českého svazu ochránců Posílení populace vybraných druhů ‐
přírody Nový Jičín
orel skalní, sýček obecný, sova pálená

51 194,00 €

94 828,00 €

55 523,00 €

43 489,60 €

83 880,00 €

Zvýšenie dostupnosti dvoch turisticky atraktívnych regiónov, umožniť stretávania
sa ľudí z prihraničných regiónov. Sprístupnenie historickej pamiatky v Trnave ‐ časti
hradobného systému a v Břeclavi sprístupnenie zámockej vyhliadkovej veže.

178 738,41 €

Stabilizácia novozaloženej, veľmi krehkej populácie orla skalného v prihraničnej
oblsti ČR a vytvorenie predpokladov pre repatriáciu kuvika obyčajného a sovy
pálenej v Žilinskom kraji.

230 971,00 €

Mesto Skalica

Poznávajme spoločne cezhraničný
región Skalicka a Strážnicka

Vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým
podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka.

138 000,00 €

Obec Čičmany

Čičmanci a Valasi ‐ prenášame tradície
za hranice

Propagácia prvkov tradičnej kultúry s dôrazom na ľudovú architektúru a remeslá
prostredníctvom spoločných cezhraničných aktivít partnerov.

45 624,00 €

Mesto Skalica

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských Rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie Veľkej
tradícií a remesiel v prihraničnom
Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchdu Cyrila a Metoda na toto územie a
pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.
regióne

Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
platformy pre zvyšovanie cezhraničnej
Trenčíne
konkurencieschopnosti v oblasti
NEOVISION ‐ nové výzvy v ochraně
Občanské sdružení Krok
biodiverzity na česko‐slovenském
pomezí

Automobilový klaster Slovensko

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Obec Stará Bystrica

Obec Velké Karlovcie

Vysoká škola báňská ‐ Technická univerzita
Ostrava

Jihomoravský kraj

99 090,00 €

Vytvorenie siete a spoločnej kooperačnej platformy partnerských inštitúcii v
cezhraničnej oblasti zameraných na inovatívne sklo‐keramické technológie.

155 351,00 €

Udržanie a ochrana vysokej úrovne biodiverzity i napriek pôsobeniu nových
negatívnych faktorov.

112 380,53 €

Automotive bez hraníc

Zabezpečenie správnej orientácie a zvýšenia kvalifikácie pracovnej sily za účelom
uplatnenia v širokom spektre automobilového priemyslu a podpory rozvoja
hospodárstva a zvyšovania zamestnanosti Trnavského a Moravskoslezského
regiónu.

114 157,00 €

Na krídlach krídloviek

Primárnym cieľom projektu je sprostredkovanie cezhraničnej kooperácie medzi
kultúrnou societou Slovenskej a Českej republiky, uchovanie a rozvoj ľudovej
kultúry oboch prihraničných regiónov v oblasti tradičnej dedinskej dychovej hudby
a ľudových remesiel,vzájomná podpora a prehĺbenie vzťahov medzi kolektívmi
dychových hudieb rozvoj záujmu percipienta o tento druh hudby s akcentom na

31 504,00 €

Obnovenie a utuženie vzťahov Čechov
a Slovákov sprístupnením objektov a
Hlavným cieľom projektu je "Zvýšenie atraktivity, návštevnosti, povedomia
rozvojom infraštruktúry turizmu
občanov obce Stará Bystrica a Řeka rekonštrukciou a sprístupnením objektov obcí".

235 177,28 €

Ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj tradícií svojich regiónov. Tradície a kultúrne
dedičstvo sú veľmi dôležité nielen pre našu prítomnosť, ale obzvlášť dôležité v
dnešnej dobe je ich zachovanie pre budúce generácie.

38 569,00 €

Podpora zvyšování kvalifikace pracovní
Hlavním cílem projektu je podpora zvyšování kvalifikace pracovních sil ‐ pracovníků
síly v oblasti moderních technologií
strojírenských firem.
obrábění a metrologie

96 080,00 €

Podpora talentů v přirodovědných a
technických oborech v slovenko‐
českém příhraničí

Podpora talentovaných stredoškolákov prírodovedeckých a technických odborov v
slovensko‐českom prihraničí. Organizovanie medziodborových súťaží.

381 310,00 €

Posilnenie a rozvoj turizmu priaznivého voči prírode ‐ ekotirizmu v oblastiach
Moravského krasu a Veľkej Fatry.

59 900,50 €

Přes Javorník chodník

Lipka ‐ školské zařízení pro environmnentální
Turismus v krase a kras v turismu
vzdělávání
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Vysoká škola báňská ‐ Technická univerzita
Ostrava

Společná studie pro zachování
životního prostředí zaměřená na
zkoumání příčin zhoršené kvality
ovzduší v československém příhraničí
Moravskoslezského a Žilinského kraje

Vytvorenie spoločnej štúdie zameranej na skúmanie príčin zhoršenej kvality
ovzdušia v prihraničnom regióne Moravskoslezského a Žilinského kraja.

133 751,84 €

Spektrum ‐ Krajská rada dětí a mládeže
Zlínského kraje

4 regiony pro inovaci v oblasti
zaměstnanosti mládeže

Hlavním cílem projektu je podpořit mládež při hledání uplatnění na trhu práce,
zvýšit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí a podpořit
úspěch v podnikání.

102 798,00 €

Vysoká škola báňská ‐ Technická univerzita
Ostrava

Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se
zaměřením na odborný růst
doktorandů a výzkumných pracovníků

Projekt je zameraný na odovzdávanie a výmenu odborných skúseností študentov
Žilinskej univerzity a VŠB Ostrava formou výmenných pobytov študentov a
ýskumných pracovníkov v oblasti energetiky.

104 240,00 €

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Asistenční centrum ‐ Rozvojová
spolupráce českého a slovenského
partnera (ACROS CZ‐SK)

Vytvorenie rozvojovej spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva a
zvýšenia zamestnanosti v Zlínskom a Trenčianskom kraji pomocou inovatívnych
metód s dôrazom na rovnosť príležitosti. Ďalej pomocou úspešne zavedených
metód do praxe zlepšiť situáciu na trhu práce v cezhraničných krajoch.

65 114,00 €

Zeleň ve městě trocha inak

Mesto Rousínov

Hlavým cieľom projektu je zachovanie lokálnych špecifík a jedinečných vlastností
krajiny, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia v mestách a regiónoch.

194 723,00 €

Obec Čierne

Poznávame krásy spriatelených obcí
Čierne ‐ Vendryně

Sociokultúrny a hospodársky rozvoj susediacich prihraničných regiónov, ich
spolupráca, využitie turistického potenciálu týchto regiónov a zvýšenie ich
aktraktívnosti za účelom zvýšenia ich návštevnosti.

39 923,50 EUR

Obec Nová Lhota

Přírodní výuková zahrada u ekocentra
Karpaty

Rozšírenie možností environmentálnych vzdelávacích kurzov
o inovatívne prvky výučby za účelom rozšírenia vzdelania
o prírodných javoch a procesoch, ktoré sú zakotvené priamo
vo
vzdelávacích plánoch školských zariadení. Nové prvky výrazne rozšíria kvalitu a
náplň výučbových programov o atraktívne činnosti čerpajúce z environmentálnej
oblasti ‐ materiály, techniky, námety, vybavenie.

78 773,‐ EUR

Obec Lietavská Lúčka

vedoMOSTY ‐ ukážme čo vieme

Obec Dubovce

Cez minulosť spojme ľudí do
budúcnosti

Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava

Rozvoj spolupráce vysokých škol v
oblasti dopravního stavitelství

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania v podmienkach obcí Lietavská Lúčka a
Horní Bečva s dôrazom na rozvoj IKT
a finančných zručností žiakov základných škôl.
Rozvoj spoločenských a kultúrnych aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktívnosť
prihraničného regiónu vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce cez spoločné
témy oboch partnerov.
Podpora a rozvoj cezhraničnej spolupráce vo vzdelávaní
a výskume medzi VŠB‐TUO a Žilinskou univerzitou. Realizáciou projektu subjekty
vnesú do výučby prvky interaktivity
a názornosti, vymenia si doterajšie skúsenosti a dosiahnuté výsledky.

Česko Slovensko má technický Vytvorenie novej spolupráce medzi oboma partnermi v oblasti vzdelávania, rozvoja
regiónu a zvyšovanie zamestnanosti.
talent

74 998,‐ EUR

65 980,60 EUR

96 824,87 EUR

47 472,‐ EUR

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Chytrá slovenská a česká města

Vzdelávanie definovaných cieľových skupín ako produkt zlepšenej spolupráce
medzi Centrom dopravného výskumu, v.v.i. a Žilinskou univerzitou v oblasti
inteligentných dopravných systémov (ITS).

75 684,20 EUR

Asociácia rodín a rodinných
spoločnestiev na Slovenksu

ANIMA SK ‐ Spolupráca v oblasti
inovatívnych opatrení pre
zosúladenie pracovného a
rodinného života na trhu práce

Vytvorenie novej spolupráce na podporu zamestnateľnosti a
zamestnanosti cieľových skupín prostredníctvom vzdelávacieho programu
ANIMA v zmysle princípov rovných príležitostí mužov a žien a potrieb
pracovného a rodinného života.

36 254,‐ EUR

Súkromná stredná odborná škola VIA
HUMANA

PRÍTOMNOSŤ DÝCHA MINULOSŤOU

Vzájomnou spoluprácou rozvíjať záujem o kultúrne tradície v historickej
prepojenosti a súdržnosti prihraničných regiónov Záhoria a Moravsko‐Sliezska.

Mesto Holíč

Obec Lomná

70 340,40 EUR

Hlavným cieľom projektu je posilenenie cezhraničnej spolupráce medzi
mestami a regiónmi s dôrazom na rozvoj kultúrnych tradícií a
V zámku a podzámku...
spoločenských aktivít ako aj rozvoj a zachovanie tradičných remesiel ako 277 452,06 EUR
významnej zložky kultúry prihraničného regiónu a to prostredníctvom
spoznávania histórie obidvoch regiónov.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je "Vytvoriť podmienky pre
DOKOPY za kultúrou, remeslami a
208 367,64 EUR
kontinuálnu cezhraničnú spoluprácu obcí Lomná a Vlachovice v oblasti
tradíciami obcí Lomná a Vlachovice
kultúry, zachovania a oživovania tradícií a remesiel".

