
 

 

Operačný program  

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

 

 

Analýza výzvy: 

Operačný program: Interreg V-A SR - ČR    

Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie   

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

Konkrétny cieľ: 2.1. Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu 

Alokácia: 9 556 211 EUR 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 
 
Riadiaci a implementačný orgán (SO/RO):  

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
Termín uzavretia výzvy: 13.6.2019 
 
Oprávnené územie: 

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

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

- Štát a jeho zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom 
- VUC a jeho zložky 
- Záujmové združenie PO 
- Mimovládne a neziskové organizácie 
- Okresné a krajské organizácie cestovného ruchu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pravidlá financovania pre prijímateľov zo Slovenskej republiky: 

 

Oprávnené projekty a aktivity: 

• Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s 
dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom 
regióne  

o Projektová aktivita č. 1 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás 
zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v 
cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry  

o 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  

• Typ aktivity D) 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) 

o 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) 

o Projektová aktivita č. 2 - realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických 
parametrov vozovky (zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a 



 

 

úzkych hrdiel) 
o 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 

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: 

Min. výška z EFRR – je 50 000 € 
Max. výška z EFRR – aktivita C) 2 500 000 €, aktivita D) 4 000 000 € 
 
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 

 


