Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na kalendárny rok: 2018
Program: Interreg V-A SK-CZ
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum aktualizácie: 22.8.2018
Verzia: 3.0

OP

Interreg V-A SK-CZ

Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os

2

1

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

2.1

1.2

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

• investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti
lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami
zložky
prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III.
triedy (rekonštrukcie vybraných úsekov,
obcou, mestskou časťou a združením obcí
zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova
existujúcich a vybudovanie nových cestných
organizácie
prvkov)
• plánovanie, príprava a budovanie cyklistických
ciest a turistických chodníkov s dôrazom na
cestovného ruchu
zlepšenie prepojenia prírodne a kultúrne
významných lokalít v cezhraničnom regióne
spolupráce (EZÚS)

• prenos výsledkov aplikovaného výskumu a
vývoja do praxe a jeho ďalšia
komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v
cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej
ekonomiky a zmeny klímy),
• nástroje na efektívnu identifikáciu potrieb
pracoviskami
produktívneho sektora a včasnú orientáciu
výskumných a vývojových aktivít na
podniky
perspektívne odvetvia a oblasti;
• príprava cezhraničných stratégií na podporu právnických osôb (vrátane klastrov a sietí)
inteligentného rozvoja a využívania inovácií s
ohľadom na ciele stanovené v národných
organizácie
stratégiách inteligentnej špecializácie a
regionálnych inovačných stratégiách
(obdobných dokumentoch),
zložky
• optimalizácia a spolupráca pri využívaní
existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a
obcou, mestskou časťou a združením obcí
inovácií pre potreby podnikateľskej základne
(MSP) v cezhraničnom regióne,
spolupráce (EŹÚS)
• príprava a zavádzanie inovatívnych foriem
podpory MSP v oblasti využívania výsledkov
výskumu a vývoja pre malé a stredné podniky.

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje EÚ)

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj

EFRR

uzavretá

január 2018

apríl 2018

17 000 000,EUR

EFRR

uzavretá

január 2018

apríl 2018

3 500 000,- EUR

MPRV SR

Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

MPRV SR

OP

Interreg V-A SK-CZ

Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os

2

3

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

2.2

3.1

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

• spracovanie podkladov a dokumentov pre
efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné
prírodne hodnotné územia,
• realizácia spoločných opatrení na
predchádzanie zhoršovania stavu druhov
biotopov v cezhraničnom území,
• budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine
a rozvoj vybraných prvkov zelenej
zložky
infraštruktúry,
• tvorba a realizácia cezhraničných plánov
obcou, mestskou časťou a združením obcí
riadenia/manažmentu prírodne hodnotných
území, ich vybraných častí a okolitého územia
organizácie
(vrátane chránených území),
• spoločné výskumné činnosti podporujúce
právnických osôb
zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany
prírodne významných území (vybrané biotopy,
druhy),
spolupráce (EZÚS)
• monitorovanie a vyhodnocovanie stavu vývoja
biotopov a druhov, výmena vzájomných
informácií, údajov a poznatkov,
• spoločné činnosti na prevenciu a
odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu

• právna a administratívna spolupráca a
spolupráca medzi občanmi a inštitúciami ,
• spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v
cezhraničnom regióne,
• zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a
zručností organizačných štruktúr v oblastiach
efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a
prírodného dedičstva,
• rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy,
• vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a
podporných cezhraničných štruktúr.

zložky
obcou, mestskou časťou a združením obcí
organizácie
právnických osôb

spolupráce (EZÚS)

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje EÚ)

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj

EFRR

uzavretá

apríl 2018

september 2018

4 000 000,- EUR

MPRV SR

EFRR

uzavretá

apríl 2018

september 2018

800 000 EUR

MPRV SR

Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

OP

Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os

2

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

2.1

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

• investičné aktivity na zlepšenie technického
stavu prírodných a kultúrnych pamiatok
cezhraničného významu s cieľom ďalšieho
využitia prírodného dedičstva,
• investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie
prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam
(napr. značenie, oddychové zóny) realizované
vo forme doplnkových aktivít,
• plánovanie, príprava a budovanie cyklistických
zložky
ciest a turistických chodníkov s dôrazom na
zlepšenie prepojenia prírodne a kultúrne
obcou, mestskou časťou a združením obcí
významných lokalít v cezhraničnom regióne,
• činnosti podporujúce tvorbu ucelených
organizácie
tematických produktov založených na využívaní
prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie
viacerých objektov prírodného a kultúrneho
cestovného ruchu
dedičstva ako ucelených produktov pre
návštevníkov,
spolupráce (EZÚS)
• podpora zavádzania služieb podporujúcich
využívanie potenciálu prírodného a kultúrneho
dedičstva,
• aktivity na prezentáciu prírodného a
kultúrneho dedičstva realizované vo forme
doplnkových aktivít.

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje EÚ)

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

EFRR

uzavretá

september 2018

december 2018

7 000 000 EUR

MPRV SR

OP

Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os

1

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

1.1

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

• tvorba, zavádzanie a overovanie nových a
inovovaných spoločných vzdelávacích
programov pre základné, stredné a vysoké
školy s dôrazom na získanie kľúčových
kompetencií požadovaných praxou,
• inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími
inštitúciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s
cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s
ohľadom na potreby zamestnávateľov v
cezhraničnom regióne,
• podpora výmeny odborných poznatkov a
skúseností, realizácia výmenných stáží pre
pedagógov, žiakov a študentov,
právnických osôb
• podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a
regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských
organizácie
zdrojov vrátane celoživotného vzdelávania,
• zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o
ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb
zložky
kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie
a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a obcou, mestskou časťou a združením obcí
škôl (remeselné a prírodovedné odbory),
• investície do skvalitnenia vzdelávacej
spolupráce (EŹÚS)
infraštruktúry s dôrazom na zavádzanie
inovatívnych technológií, nových prvkov
výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy,
prvkov výučby orientovaných na reálne potreby
trhu práce najmä v technických odboroch,
vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu,
• tvorba spoločných programov celoživotného
vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane
zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu
atraktívnosti a efektívnosti celoživotného
vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje EÚ)

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Výzva nepodporuje realizáciu
trilaterálnych projektov.

EFRR

uzavretá

október 2018

január 2019

5 500 000,- EUR

MPRV SR

