
 

 

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
 

Operačný program:  Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika 

 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 6 200 000 EUR 

   

Oprávnený subjekt – žiadateľ: 
• štát a jeho organizačné zložky, 
• územná samospráva a jej organizačné zložky, 
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, 
• neziskové mimovládne organizácie, 
• európske zoskupenia územnej spolupráce, 
• vedecké a výskumné organizácie. 

 
Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 
Oprávnené územie: 

• Poľská republika: časť Sliezskeho vojvodstva, Malopoľskeho vojvodstva a Podkarpatského vojvodstva  

• Slovenská republika: Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves 

 
Financovanie projektu: 

• 85% oprávnených výdavkov projektu 
 
Spôsob financovania:  

• výlučne formou refundácie 

Oprávnenosť aktivít realizácie: 
V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na: 

• Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie 
cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov 
na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných 
letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na 
zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich 
výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď. 

      Min. príspevok:  

 200 000 EUR  
Max. príspevok:  

3 000 000 Eur 



 

 

• Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy 
priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a 
vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, 
internetové a mobilné vyhľadávače. 

• Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba 
parkovacích zariadení typu “Park & Ride”. 

 
Nie je predpokladané financovanie výdavkov verejnej dopravy (napr. financovanie majiteľov dopravných 
prostriedkov), nákupu dopravných prostriedkov, okrem pilotných projektov, ktorých cieľom je zlepšenie 
a/alebo rozvoj verejnej dopravy v pohraničnej oblasti. 
 
Termín na podanie projektov:                                                          

• dátum uzavretia výzvy - 30.04.2018 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, nie je dlžníkom na zdravotnom poistení a sociálnom poistení; 

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v 
reštrukturalizácii; 

• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia; 

• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach; 

• voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola 
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom; 

• žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu; uvedené sa preukazuje formou čestného 
prehlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 5a a 5b žiadosti o NFP. Doklady preukazujúce zabezpečenie 
spolufinancovania projektu predkladajú relevantní žiadatelia/partneri až v prípade schválenia žiadosti o 
NFP v rámci Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; 

• žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP; 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z 
nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§261-§263 Trestného zákona), 
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona), 
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona), 
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného 
zákona), 
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 
Trestného zákona); 

• žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitého predpisu. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Karol Stračár 
Mobil: +421 948 071 711 
E-mail: stracar@octigon.sk 
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