Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov cezhraničného regiónu
Operačný program:
Vyhlasovateľ výzvy:
Dátum vyhlásenia:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.1.2018

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 17 000 000 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
• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
• záujmové združenia právnických osôb
• okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať:
Aktivita: Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na
zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne

Min. príspevok:
50 000 EUR

Max. príspevok:
2 000 000 Eur

Aktivita: Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami
prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie
kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)

Min. príspevok:
50 000 EUR

Max. príspevok:
4 000 000 Eur

Oprávnené územie:
• Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj
• Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Financovanie projektu:
Právna forma žiadateľa/partnera
štát a jeho organizačné zložky
rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené štátom
územná samospráva a jej
organizačné zložky
organizácie zriaďované krajom,
obcou, mestskou časťou a
združením obcí
záujmové združenie právnických
osôb
mimovládne
organizácie/neziskové organizácie
Európske zoskupenie územnej
spolupráce (EZUS)
okresné a krajské organizácie
cestovného ruchu

Výška príspevku
zo zdrojov Interreg V-A SK-CZ

Výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa

100 %

0%

95 %

5%

Spôsob financovania:
• výlučne formou refundácie
Oprávnenosť aktivít realizácie:
Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie
prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
• Projektová aktivita č. 1 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup
a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej
infraštruktúry
• Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných
chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.)
zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
vrátane doplnkovej infraštruktúry
Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom
zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu
vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)
• Projektová aktivita č. 1 - rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s
prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)
• Projektová aktivita č. 2 - realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky
(zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel)

•

Projektová aktivita č. 3 - výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií – cestných
prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä
formou verejnej dopravy

Termín na podanie projektov:
• dátum uzavretia výzvy - 06.04.2018
Doba realizácie projektu:
• maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 24 mesiacov
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:
• organizácia vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v rámci ktorej
chce žiadateľ predložiť žiadosť o NFP
• 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
reštrukturalizácii5;
• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia6;
• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach7;
• 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 má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s
ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja8;
• 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 SR,
§ 260 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona SR; §331 – 334 zák.
40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona SR,
§ 216-217 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného
zákona SR, § 361 - 363 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268
Trestného zákona SR; §256 – 258 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR);
• 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

