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Základné informácie 

Geografické pokrytie:  
Regióny a krajiny na úrovni NUTS: 

AT – RAKÚSKO – celá krajina IT – TALIANSKO – vybrané regióny 

HR – CHORVÁTSKO – celá krajina Emilia-Romagna 

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA – celá krajina Friuli Venezia Giulia 

HU – MAĎARSKO – celá krajina Liguria 

PL – POĽSKO – celá krajina Lombardia 

SI – SLOVINSKO – celá krajina Piemonte 

SK – SLOVENSKO – celá krajina Provincia Autonoma di Bolzano 

DE – NEMECKO – vybrané spolkové krajiny Provincia Autonoma di Trento 

Baden-Württemberg Valle d’Aosta  

Bayern Veneto 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

 
Alokácia: 246 581 112 EUR 

Kontaktný orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava 
 
 
Globálny cieľ  
Nadnárodná spolupráca v strednej Európe, je spúšťačom zavádzania inteligentných riešení reagujúcich na 

regionálne problémy v oblastiach ako sú inovácie, nízkouhlíkové riešenia, životné prostredie, kultúra a 

doprava. Zámerom je posilnenie regionálnych kapacít v súlade s integráciou prístupu „zdola nahor“ 

zahŕňajúci a koordinujúci relevantných aktérov na všetkých úrovniach cieľových skupín. 

Finančná stratégia:  

Prioritná os  EFRR  (Európsky 
fond reg. rozvoja) 

Konkrétne ciele zodpovedajúce investičným prioritám  

1. Spolupráca v 
inováciách s cieľom 
zvýšiť 
konkurencieschopno
sť Strednej Európy 

69 042 711 EUR 1.1 Zlepšiť udržateľné prepojenia medzi aktérmi inovačných 
systémov pre posilnenie regionálnej inovačnej kapacity v strednej 
Európe 

1.2 Zlepšiť schopnosti a podnikateľské zručnosti pre pokrok v 
ekonomickým a sociálnych inováciách v stredoeurópskych regiónoch 

2. Spolupráca v 
oblasti 
nízkouhlíkových 
stratégií v Strednej 
Európe 

44 384 600 EUR 2.1 Vyvinúť a realizovať riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti a 
využitie obnoviteľných zdrojov energií vo verejnej infraštruktúre 

2.2 Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové energetické stratégie 
plánovania a politiky zmierňujúce klimatické zmeny 

2.3 Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských 
územiach s cieľom znížiť emisie CO2 

3. Spolupráca v 
oblasti prírodných a 

88 769 200 EUR 3.1 Zlepšiť kapacity integrovaného environmentálneho manažmentu 
pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov 
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kultúrnych zdrojov 
pre udržateľný rast v 
Strednej Európe  

3.2 Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a 
zdrojov 

3.3 Zlepšiť environmentálny manažment vo funkčných mestských 
územiach s cieľom zlepšenia kvality života v nich 

4. Spolupráca v 
oblasti dopravy pre 
lepšie prepojenie 
Strednej Európy 

29 589 733 EUR 4.1 Zlepšiť plánovanie a koordináciu regionálnych systémov osobnej 
dopravy pre ich lepšie napojenie na národné a európske dopravné 
siete 

4.2 Zlepšiť koordináciu medzi aktérmi v oblasti nákladnej dopravy s 
cieľom zvýšiť využívanie multimodálnych ekologických riešení v 
nákladnej doprave 

5. Technická pomoc 14 794 868 EUR 

 

Oprávnení žiadatelia 

 Národné, regionálne a miestne verejné inštitúcie (vrátane Európskych združení územnej 
spolupráce), 

 Súkromné inštitúcie majúce právnu subjektivitu, vrátane obchodných spoločností, 

 Medzinárodné organizácie riadiace sa právnym poriadkom štátu na oprávnenom území, prípadne s 
obmedzeniami aj medzinárodné organizácie riadiace sa medzinárodným právom. 

Podmienky partnerstva 

 Najmenej 3 spolufinancujúci partneri, 

 Majúci sídlo v najmenej troch krajinách EÚ, 

 Z nich aspoň dvaja sídliaci v oprávnenom území (alokácia subjektu mimo oprávneného územia 
nesmie presiahnuť 20% z oprávnených výdavkov projektu), 

 Partnerstvo by nemalo obsahovať viac ako 12 partnerov. 
 

Podmienky na vedúceho partnera 

 Národné, regionálne a miestne verejné inštitúcie (vrátane Európskych združení územnej 
spolupráce), 

 Súkromné inštitúcie majúce právnu subjektivitu, vrátane obchodných spoločností, 

 Medzinárodné organizácie riadiace sa právnym poriadkom štátu na oprávnenom území. 
 
Ďalšie podmienky na projekt 

 Nadnárodné aktivity projektu by mali priniesť benefit pre všetkých partnerov, nestačí len spojiť 
miestne aktivity,  

 Projekt by mal byť inovatívny – téma by nemala byť pokrytá už existujúcim projektom, 

 Je potrebné vyčleniť primerané finančné a ľudské kapacity, nakoľko 
o jazykom programu je angličtina, 
o personál musí byť k dispozícii na začiatku a počas celej realizácie projektu, 
o predfinancovanie nie je možné, prostriedky sa refundujú na základe polročných žiadostí 

o platbu. 

 Nadnárodná spolupráca je naplnená splnením týchto kritérií: 
o Spoločná príprava – partneri spolupracujú pri tvorbe aktivít a ich realizácii, 
o Spoločná realizácia – kooperácia partnerov, ktorá zabezpečí vytvorenie prepojení, 
o Spoločné financovanie – rozpočet je nastavený na aktivity vykonávané jednotlivými partnermi. 

 
Oprávnené výdavky 

 Personálne výdavky  

 Administratívne náklady 

 Cestovné a ubytovacie náklady 

 Náklady na externé služby 
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 Zabezpečenie vybavenia 

 Infraštruktúra a práce 

Financovanie zo strany EÚ 

 85 % pre žiadateľov z Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska, 

 80 % pre žiadateľov z Rakúska, Nemecka a Talianska, 

 80 % pre žiadateľov z EÚ mimo programového územia. 
 

Výška pomoci 

 Podporené projekty budú v rozsahu 1 – 5 miliónov EUR, vo výnimočných prípadoch aj mimo tohto 
rozsahu. 

 

Trvanie projektu 

 Spravidla 30 - 36 mesiacov, vo výnimočných prípadoch až 42 mesiacov. 
 

Kritériá výberu projektu 

 Relevancia k programu (podpora inovatívnych nápadov, podpora vytvárania nadnárodného 
potenciálu spolupráce prostredníctvom projektu), 

 Kvalita partnerstva (podporujú sa pestré partnerstvá kde sa kombinuje verejný a súkromný sektor), 

 Implementácia (realizácia projektu je realistická a z časového a finančného hľadiska uskutočniteľná, 
aktivity projektu napĺňajú zadefinované ciele projektu), 

 Rozpočet (rozpočet dodržiava zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynaložených 
výdavkov). 

 

 

Prioritné osi programu 

Prioritná os 1: Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť 

konkurencieschopnosť Strednej Európy 
 

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšiť udržateľné prepojenia medzi aktérmi inovačných 

systémov pre posilnenie regionálnej inovačnej kapacity v strednej Európe 
 

Príklady aktivít: 

 Založenie a posilňovanie nadnárodných inovačných sietí a klastrov, podpora ich internacionalizácie, 

 Zlepšenie transferu výsledku výskumu a vývoja z výskumných inštitúcií do súkromného sektoru 
(hlavne MSP1), smerujúce k vytvoreniu nových služieb a produktov, 

 Vytváranie nadnárodných prepojení s cieľom zlepšenia existujúcich a vývoja nových služieb, ktoré 
podporujú inováciu v spoločnostiach, 

 Posilňovanie prepojení medzi verejným sektorom, finančnými inštitúciami a súkromným sektorom 
(hlavne MSP) s cieľom navrhnutia a testovania nových štruktúr a služieb, ktoré zlepšujú prístup 
k financovaniu inovácii, 

 Zlepšovanie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom s cieľom stimulácie 
inovácie a podnikania (napr. odstraňovanie administratívnych bariér inovačných procesov, 
odstraňovanie bariér v oblasti verejného obstarávania, a iných).  

                                                           
1 Malý a stredný podnik 
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Špecifický cieľ 1.2: Zlepšiť schopnosti a podnikateľské zručnosti pre pokrok v 

ekonomickým a sociálnych inováciách v stredoeurópskych regiónoch 

 
Príklady aktivít: 

 Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v súkromnom sektore (hlavne MSP) v súvislosti so 
zavádzaním nových technológií (eko-inovácie, nízkouhlíkové inovácie, IKT, „kľúčové“ technológie – 
Key Enabling Technologies), inovatívnych produktov, služieb alebo procesov, ktoré prispejú 
k vytvoreniu stratégií v oblasti smart špecializácii v regióne, 

 Rozvoj a implementácia stratégií a nástrojov s cieľom zlepšovania kreativity a podnikateľského 
myslenia s ohľadom na špecifiká podnikateľského sektora a vzdelávacie prostredie regiónu, 

 Rozvoj a implementácia stratégií a nástrojov s cieľom zlepšovania technických a manažérskych 
kompetencií pre podnikanie v oblasti ekonomickej a sociálnej inovácie (napr. zdravotníctvo 
a sociálna inklúzia minorít, zdravotne postihnutých alebo starších ľudí, a iné), 

 Adaptácia, rozvoj a testovanie inovatívnych systémov výučby s cieľom zvyšovania kompetencií 
a podnikateľských zručností zohľadňujúc demografické zmeny (napr. starnutie populácie, 
nezamestnanosť mladých, migrácia ľudí z menej rozvinutých regiónov). 

Prioritná os 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej 

Európe 

Špecifický cieľ 2.1: Vyvinúť a realizovať riešenia na zvýšenie energetickej 

účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií vo verejnej infraštruktúre 
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj, testovanie a implementácia politík, stratégií a riešení s cieľom zlepšenia energetickej 
efektívnosti vo verejnej infraštruktúre, vrátane budov pre zvýšenie používania obnoviteľných 
zdrojov energie, 

 Vývoj a testovanie inovatívnych prístupov v oblasti riadenia s cieľom zvyšovania regionálnych 
kapacít pre zlepšenie energetickej efektívnosti v oblasti verejnej infraštruktúry vrátane budov (napr. 
energetickí manažéri), 

 Vývoj a implementácia riešení pre aplikáciu nových technológií šetriacich energiu, ktoré budú mať 
za následok zlepšenie energetickej efektívnosti v oblasti verejnej infraštruktúry vrátane budov, 

 Harmonizácia konceptov, štandardov a certifikačných systémov s nadnárodným dosahom s cieľom 
zlepšenia energetickej efektívnosti v oblasti verejnej infraštruktúry vrátane budov, 

 Posilňovanie kapacít verejného sektora s cieľom vývoja a implementácie inovatívnych 
energetických služieb, stimulov a systémov financovania (napr. zmluvy o energetickej výkonnosti, 
PPP modely, a iné). 

Špecifický cieľ 2.2: Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové energetické stratégie  
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia integrovaných regionálnych stratégií a plánov s cieľom zvyšovania využitia 
endogénnych2 energetických potenciálov v oblasti obnoviteľných zdrojov a zlepšenie energetickej 
efektívnosti regiónu, 

                                                           
2 Napr. geotermálna energia 
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 Navrhnutie a testovanie konceptov a nástrojov pre lepšie využitie endogénnych obnoviteľných 
zdrojov energie, 

 Vývoj a implementácia regionálnych stratégií a s cieľom zlepšenia energetického manažmentu vo 
verejnom aj súkromnom sektore (hlavne MSP), 

 Vývoj dopytovo orientovaných stratégií a politík s cieľom redukcie spotreby energie (napr. smart 
meracia zariadenia, distribúcia smart aplikácií medzi spotrebiteľov, a iné), 

 Vývoj a testovanie riešení pre zlepšenie prepojenosti a koordinácie energetických sietí 
zameriavajúcich sa na integráciu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

Špecifický cieľ 2.3: Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných 

mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2 
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia konceptov, akčných plánov a služieb v oblasti integrovanej mobility 
s cieľom obmedzenia emisií CO2, 

 Vytvorenie a/alebo adaptácia systémov riadenia pre integrovanú nízkouhlíkovú mobilitu 
v mestských oblastiach, 

 Vývoj a testovanie konceptov a stratégií (vrátane inovatívneho financovania a investičných 
modelov) s cieľom využitia najnovších nízkouhlíkových technológií v oblasti verejnej dopravy 
v mestských oblastiach, 

 Vývoj a implementácia služieb a produktov podporujúcich smart nízkouhlíkovú mobilitu 
v mestských oblastiach (napr. multimodálne spojenia, a iné).  

 

Prioritná os 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre 

udržateľný rast v Strednej Európe 

Špecifický cieľ 3.1: Zlepšiť kapacity integrovaného environmentálneho 

manažmentu pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a 

zdrojov 
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia integrovaných stratégií a nástrojov pre udržateľný manažment chránených 
a prírodne dôležitých území (napr. v oblasti biodiverzity, ekosystémov, a iných), 

 Vývoj a implementácia integrovaných stratégií a nástrojov pre udržateľné využitie prírodných 
zdrojov s cieľom rozvoja regiónu, za súčasnej prevencie predchádzania konfliktov (napr. s turistickým 
ruchom, dopravou, poľnohospodárstvom, a inými), 

 Vývoj a testovanie aplikovania inovatívnych technológií a nástrojov, ktoré zlepšujú efektívnosť 
integrovaného environmentálneho manažmentu (napr. monitorovacie nástroje), 

 Vývoj a testovanie aplikácií s cieľom zlepšenia efektívnosti využitia prírodných zdrojov vo verejných 
inštitúciách a súkromných spoločnostiach (napr. redukcia spotreby prírodných zdrojov, a iné), 

 Harmonizácia konceptov a nástrojov environmentálneho manažmentu v nadnárodnej úrovni 
s cieľom prevencie a manažmentu možných rizík (napr. plány na zvládanie povodní) a redukcie 
negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a ľudí.  

 

Špecifický cieľ 3.2: Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho 

dedičstva a zdrojov 
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Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia stratégií a politík pre valorizáciu kultúrneho dedičstva a zdrojov, prípadne 
potenciálu kreatívneho priemyslu, 

 Vývoj a implementácia integrovaných územných stratégií a konceptov rozvoja, ktoré stavajú na 
kultúrnom dedičstve s cieľom podpory udržateľného ekonomického rastu a zamestnanosti (napr. 
v oblasti turizmu), 

 Vývoj a testovanie inovatívnych nástrojov riadenia pre ochranu a udržateľné využívanie 
kultúrneho dedičstva a zdrojov (napr. IKT aplikácie), 

 Založenie a posilňovanie nadnárodnej spolupráce kľúčových hráčov s cieľom posilnenia 
udržateľného využívania a propagácie kultúrneho dedičstva v Strednej Európe.  

 

Špecifický cieľ 3.3: Zlepšiť environmentálny manažment vo funkčných 

mestských územiach s cieľom zlepšenia kvality života v nich 
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia stratégií a nástrojov (vrátane inovatívneho financovania a investičných 
modelov) pre manažment a zlepšenie kvality prostredia (vzduch, voda, odpad, pôda, klíma), ako aj 
zmiernenie prírodných a človekom vytvorených rizík v mestských oblastiach, 

 Budovanie kapacít pre environmentálne plánovanie a manažment (napr. participatívne plánovacie 
mechanizmy a rozhodovacie procesy) na úrovni mestských území, 

 Vývoj a implementácia integrovaných stratégií, politík a nástrojov s cieľom redukcie konfliktov pri 
využívaní pôdy v mestských oblastiach (napr. pri rozširovaní miest, zmenšovaní poľnohospodárskej 
pôdy), 

 Vývoj a implementácia integrovaných stratégií a pilotných riešení s cieľom rehabilitácie 
a reaktivácie oblastí s plánovanou výstavbou, 

 Vývoj konceptov a následná implementácia environmentálneho pilotného riešenia s cieľom 
podpory rozvoja konceptu smart cities (napr. IKT aplikácie, environmentálne technológie).  

 

Prioritná os 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie Strednej 

Európy 
 

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšiť environmentálny manažment vo funkčných 

mestských územiach s cieľom zlepšenia kvality života v nich 
 
Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia stratégií (vrátane inovatívneho investovania a investičných modelov) 
s cieľom prepojenia udržateľnej osobnej prepravy, predovšetkým v oblastiach periférnych k TEN-T 
sieťam, ako aj primárnym, sekundárnym a terciárnym dopravným uzlom, 

 Vývoj a implementácia koordinovaných stratégií, nástrojov a pilotných riešení s cieľom zlepšenia 
regionálnej verejnej dopravy v cezhraničnom území (napr. prepojenie dopravných liniek, 
interoperabilita, a iné), 

 Vývoj konceptov a testovanie pilotných riešení pre smart regionálnu mobilitu (napr. zavedenie 
spoločných cestovných lístkov pre viaceré druhy dopravy, IKT nástroje, a iné), 

 Vývoj koordinovaných konceptov, štandardov a nástrojov pre zlepšenie služieb mobility verejnosti 
(napr. pre znevýhodnené skupiny, regióny postihnuté vysťahovaním obyvateľstva, a iné). 
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Špecifický cieľ 4.2: Zlepšiť koordináciu medzi aktérmi v oblasti nákladnej 

dopravy s cieľom zvýšiť využívanie multimodálnych ekologických riešení v 

nákladnej doprave 
 

Príklady aktivít: 

 Vývoj a implementácia koordinovaných stratégií (vrátane inovatívneho financovania a investičných 
modelov) pre posilnenie multimodality ekologickej nákladnej dopravy (napr. železničnej, riečnej, 
a inej), 

 Vývoj a implementácia koordinačných a kolaboračných mechanizmov medzi subjektami v oblasti 
multimodálnej nákladnej dopravy,  

 Vývoj a implementácia koordinovaných konceptov, riadiacich nástrojov a služieb zameraných na 
zvýšenie podielu ekologickej nákladnej dopravy, 

 Vývoj a testovanie koordinovaných stratégií a konceptov, ktoré zvýšia ekologickosť prepravy 
tovaru z dopravného uzlu do jeho finálnej destinácie (napr. plánovanie logistiky).  
 

Prioritná os 5: Technická pomoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto predkladania žiadostí – elektronicky cez electronic monitoring system (eMS): 

 https://ems.interreg-central.eu/  
 
 

Kontakt pre bližšie informácie:   Octigon, a.s. 

    

 Karol Stračár 

  Mobil:  +421 948 071 711 

   

  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  

  Email:  stracar@octigon.sk 

 

https://ems.interreg-central.eu/
mailto:stracar@octigon.sk

