
Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v 
rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

 
 

Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika 2014-2020.  

Podmienkou predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie 
cezhraničnej spolupráce s cezhraničným partnerom prostredníctvom Dohody 
o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika. Znenie Dohody o spolupráci partnerov na projekte 
v rámci programu Interreg V-A SK-CZ je stanovené Riadiacim orgánom pre Interreg 
V-A SK-CZ a upravuje vzájomné práva a povinnosti partnerov projektu počas 
implementácie projektu. 

V súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch 
v znení neskorších predpisov musia byť Dohody o spolupráci partnerov na projekte 
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika schválené 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Na základe horeuvedených skutočností predkladáme na schválenie návrh Dohody 
o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským 
samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom, Jihomoravským krajom, 
Moravskoslezským krajom, Jihomoravským centrom pro mezinárodní mobilitu, 
z.s.p.o. k pripravovanému projektu „Rozvoj dovedností žáků v přirodovědních 
a technických oborech“.  

Projekt je zameraný na rozšírenie povedomia o moderných a inovatívnych metódach 
výuky prírodovedných a technických odborov a ich implementácie do bežného 
vyučovania na stredných školách, prípadne na druhom stupni základných škôl a na 
podporu záujmu o štúdium technických odborov a prírodných vied. Cieľom aktivít 
projektu je predstaviť žiakom komplexné poznatky prírodných a technických vied 
praktickou a zábavnou formou a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu v týchto 
odboroch. Aktivity projektu sú koncipované so zameraním na praktickú stránku 
vyučovania tak, aby pomohli žiakom, ktorí sa ich zúčastnia v ich neskoršom uplatnení 
sa na trhu práce. Realizácie projektu sa zúčastní 10 škôl z každého kraja 
a implementácia projektu je naplánovaná od septembra 2019. 
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