
 

 

Operačný program  

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

 

 

Analýza výzvy: 

Operačný program: Interreg V-A SR - ČR    

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív  

Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi 

a inštitúciami 

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a 

regionálnych aktérov 

Alokácia: 993 000 EUR 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 
 
Riadiaci a implementačný orgán (SO/RO):  

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
Termín uzavretia výzvy: 27.9.2018  
 
Oprávnené územie: 

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

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

• 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 

• komory a záujmové združenia právnických osôb 

• školy/vzdelávacie inštitúcie 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) 

 

 

 

 



 

 

 

Pravidlá financovania pre prijímateľov zo Slovenskej republiky: 

 

Oprávnené projekty a aktivity: 

• Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne. 

• Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr 
v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva. 

• Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy. 

• Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr. 
 

Žiadateľ je povinný vybrať si iba z daného zoznamu aktivít definovaným Riadiacim orgánom (t.j. nie je 
možné definovať vlastné projektové aktivity). 

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 
 



 

 

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 24 mesiacov 
 

Miesto predkladania žiadostí (prípadne elektronicky cez ITMS2014+ a zaslanie do e-schránky 
so zaručeným el. podpisom): 

• 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 

 


