
 

 

Operačný program  

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

 

 

Analýza výzvy: 

Operačný program: Interreg V-A SR - ČR    

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu    

Investičná priorita: 10b Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a 

školiacich programov 

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia 

uplatniteľnosti na trhu práce 

Alokácia: 6 987 144 EUR 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 
 
Riadiaci a implementačný orgán (SO/RO):  

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
Termín uzavretia výzvy: 31.1.2019  

Oprávnené územie: 

• Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj 

• Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj 
 

Oprávnení žiadatelia: 

• verejné základné, stredné a vysoké školy 

• súkromné  základné  a stredné  školy,  ktorých  súhrn  príspevkov  z verejných  zdrojov presahuje 
50% celkových príjmov školy 

• verejné vzdelávacie inštitúcie 

• komory a záujmové združenia právnických osôb  

• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

• štát a jeho organizačné zložky  

• územná samospráva a jej organizačné zložky  

• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí  

• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  
 

 

 



 

 

 

Pravidlá financovania pre prijímateľov zo Slovenskej republiky: 

 

Pravidlá financovania pre prijímateľov z Českej republiky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Povinné projektové 



 

 

aktivity: 

• Typ  aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj 
ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania. 

o Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny; 
o Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny; 
o Projektová  aktivita  č.  3 - Vytvorenie  partnerskej  siete  vzdelávacích  inštitúcií  a 

regionálnych zamestnávateľov za účelom rozvoja ľudských zdrojov v prihraničnom regióne; 
o Projektová aktivita č. 4 - Zavádzanie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov; 

• Typ  aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom 
služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov 
a škôl (remeselné a prírodovedné odbory). 

o Projektová aktivita č. 1 – Usporiadane spoločného veľtrhu prezentujúceho vzdelávacie 
aktivity a uplatniteľnosť na trhu práce (vrátane poriadení stánkov, ich vybavení, 
propagačných materiálov, poplatkov); 

o Projektová aktivita č. 2 - Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie; 

• Typ  aktivity  G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, 
vrátane  zavádzania  nových  prístupov  k  zvyšovaniu  atraktívnosti  a  efektívnosti  celoživotného 
vzdelávania pre firmy a jednotlivcov. 

o Projektová aktivita č. 1 – Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k 
prenosu skúseností,  požiadaviek  trhu  práce  na  vzdelávací  systém,  zaistenie  odborných  
stáží  priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a 
informácií; 

o Projektová aktivita č. 2 - Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov. 
 

• Žiadateľ/partner si takisto môže zvoliť k týmto projektovým aktivitám aj iné projektové aktivity 
uvedené v prílohe č. 2 Manuálu prípravy implementácie projektu/časť pre žiadateľa. Žiadateľ je 
povinný vybrať si iba z daného zoznamu aktivít definovaným Riadiacim orgánom (t.j. nie je 
možné definovať vlastné projektové aktivity). 

• Žiadateľ/partner  je takisto povinný zvoliť si dve povinné (podporné) aktivity projektu, t.j. „riadenie 
projektu“ a „zabezpečenie povinnej publicity projektu“. 

Podmienky poskytnutia príspevku: 

• Spôsob financovania - výlučne formou refundácie 

• Žiadateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní v platnom znení 

• Organizácia žiadateľa vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o 
NFP, v rámci ktorej chce žiadateľ predložiť žiadosť o NFP. 
 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:  

• Spoločná príprava  

• Spoločná realizácia  

• Spoločný personál   

• Spoločné financovanie 



 

 

Cezhraničný dopad - pridaná hodnota projektu cezhraničnej spolupráce – v tejto súvislosti je dôležité, aby 
každý realizovaný projekt mal jasný a preukázateľný cezhraničný dopad, t.j., aby výsledky a výstupy sa 
jednoznačne prejavovali na obidvoch stranách hranice. 

 
Výška pomoci: 

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 50 000 EUR 
Maximálna celkové oprávnené výdavky na projekt: 200 000 EUR  
 

Trvanie projektu: 

• Maximálne 18 mesiacov 

 

Miesto predkladania žiadostí (+ elektronicky ITMS2014+): 

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Odbor programov cezhraničnej spolupráce 
Spoločný technický sekretariát 

 Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33 
 
 
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 

 
 


