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RiadiaceRiadiace štruktúryštruktúry InterregInterreg VV--A A 
20142014--2020 2020 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Národný orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Certifikačný orgán: Ministerstvo financií SR

Správcovia Fondu mikroprojektov: Region Bílé Karpaty
a Žilinský samosprávny kraj



Oprávnené územie Oprávnené územie 

• Trnavský samosprávny kraj
• Trenčiansky samosprávny kraj

• Žilinský samosprávny kraj
• Moravskoslezský kraj

• Zlínsky kraj
• Juhomoravský kraj

• možnosť trilaterálnych projektov
• možnosť zapojenia BSK(prioritná os 1) a NSK(prioritná os 2 –

Cyrilometodejská cesta)



Oprávnení žiadateliaOprávnení žiadatelia
• školy/vzdelávacie inštitúcie, výskumné ústavy 
• 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)
• podnikateľské subjekty (zamestnávatelia, malé a stredné podniky)



Časový harmonogram Časový harmonogram 

Programový dokument Programový dokument predloženýpredložený na na schválenieschválenie
EK: 22.9.2014EK: 22.9.2014

SchválenieSchválenie Programového dokumentu: prvý Programového dokumentu: prvý 
polrokpolrok 20152015

1.1. výzva: výzva: tretítretí štvrťrokštvrťrok 20152015
V V priebehupriebehu schvaľovaciehoschvaľovacieho procesu na EK procesu na EK 

prípravapríprava programovejprogramovej dokumentáciedokumentácie



Celková alokácia pre program cezhraničnej Celková alokácia pre program cezhraničnej 
spolupráce SRspolupráce SR--ČR 2014ČR 2014--2020 z Európskeho 2020 z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (EFRR)fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

90 139 463 Eur

Z EFRR bude hradených 85% oprávnených výdavkov
Zo ŠR SR bude hradených 10% oprávnených výdavkov



Prioritné osiPrioritné osi v rv rámciámci InterregInterreg VV--A SRA SR--
ČR 2014ČR 2014--20202020

1. Využívanie inovačného potenciálu

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

4. Technická pomoc



PrincípyPrincípy InterregInterreg VV--A SRA SR--ČR 2014ČR 2014--20202020

Cezhraničný charakter – zapojenie
slovenského a českého partnera a dopad na obe 

strany hranice
Cezhraničná spolupráca – spoločný a 

koordinovaný postup
Pridaná hodnota – dodatočný prínos pre cieľové 

skupiny
Udržateľnosť – zabezpečiť dostupnosť a 

využiteľnosť po ukončení realizácie projektu



Podpora budovania cyklotrás v rámci 
Programu Interreg V-A SR-ČR

2014-2020



PrioritnáPrioritná os 2 os 2 –– KvalitnéKvalitné životné životné prostredieprostredie

Alokácia – 67% tj. 60 393 440 Eur

Investičné priority
1.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva (6c)

2.Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory
ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete
NATURA 2000 a zelených infraštruktúr (6d)



PrioritnáPrioritná os 2 os 2 –– KvalitnéKvalitné životné životné prostredieprostredie

Alokácia pre investičnú prioritu Zachovanie kultúrneho a 
prírodného dedičstva: 

51 379 494 Eur
Podporované aktivity
• Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok s cieľom ďalšieho 

využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. 
• Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom 

zlepšenia kvality vybraných úsekov ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, 
zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).

• Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. 
značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov 
môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.    

• Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a 
prírodne významných lokalít vo forme doplnkových aktivít.

• Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní 
prírodného a kultúrneho dedičstva

• Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít. 



PrioritnáPrioritná os 2 os 2 –– KvalitnéKvalitné životné životné prostredieprostredie

Investičná priorita - Zachovanie kultúrneho a prírodného 
dedičstva

Podporované aj v rámci Fondu mikroprojektov – alokácia 
EFRR - 3 605 385 Eur

Podpora z EFRR do 30 000 Eur na projekt
Investičné výdavky  minimálne 70% celkových výdavkov 

projektu



Prioritná os 3 Prioritná os 3 –– Rozvoj miestnych iniciatívRozvoj miestnych iniciatív

Alokácia – 11%, tj. 9 915 341 Eur

• Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov
a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom:
podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi
občanmi a inštitúciami

• Fond mikroprojektov – 5 408 367,60 Eur, projekty do 20 000 Eur,
investície max. 60% celkových výdavkov



Prioritná os 3 Prioritná os 3 –– Rozvoj miestnych iniciatívRozvoj miestnych iniciatív

Podporované aktivity

• Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
• Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach 

efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
• Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
• Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr



Ďakujem za pozornosť

Ing. Viera Bírošíková
Trenčiansky samosprávny kraj

odbor regionálneho rozvoja
oddelenie programu cezhraničnej spolupráce

K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín 911 01
tel. 032/6555413

e-mail: viera.birosikova@tsk.sk


