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Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 9.12.2016
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.2.2017
Oprávnení žiadatelia:

- regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené regionálnymi orgánmi,

- národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi,

- siete, združenia, klastre,

- inštitúcie výskumu a vývoja,

- univerzity,

- stredné školy,

- školiace inštitúcie a inštitúcie odborného vzdelávania,

- organizácie podporujúce podnikanie (napr. obchodné komory, asociácia zamestnávateľov, pracovné 
združenia),

- Európske zoskupenie územnej spolupráce,

- iné (okrem politických strán).



Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Cieľová skupina:

- Malí a strední podnikatelia (SME)

- Inovačné, výskumné a technologické centrá (parky, inkubátory)

- Univerzity a výskumné inštitúcie

- Organizácie na podporu podnikania

- Študenti

- Vzdelávacie inštitúcie

- Pedagogickí pracovníci



Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Oprávnené aktivity:

- zlepšenie informovanosti, vypracovanie stratégie a akčného plánu (ako samostatný výsledok 
akceptovaný iba v oblastiach, kde je to opodstatnené, t.j, teda v oblastiach, ktorým sa dosiaľ 
nevenovali významné projekty, inak by to malo byť jednoznačne akceptované iba ako súčasti 
projektu),

- vypracovanie cezhraničných nástrojov a služieb (t. j. analytických nástrojov, nástrojov riadenia, 
technických nástrojov, softvérových nástrojov, nástrojov na monitorovanie) a ich implementácia v 
praxi,

- rozvoj a praktická implementácia fyzických investícií (do infraštruktúry, zariadení) na financovanie 
pilotných investícií do produktov, infraštruktúry a stavebných prác a na financovanie zariadení na 
vykonávanie projektových činností,

- vypracovanie a praktická implementácia činností zameraných na školenia a budovanie kapacít (napr. 
školiace semináre a kurzy, študijné pobyty, výmena poznatkov medzi expertmi)

- súvisiace informácie a opatrenia zamerané na publicitu s cieľom informovať zainteresované osoby 
alebo verejnosť o činnostiach vykonávaných v rámci projektu a ich výsledkoch



Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Príklady aktivít špecifického cieľa 1.1: Posilnenie spolupráce v inovačnom systéme:

- rozvoj a expanzia klastrových iniciatív (spoločné školenia, spoločný prieskum trhu, koordinácia 
programov na podporu klastrov),

- spoločný rozvoj služieb súvisiacich s inováciami a ponúk na kvalifikáciu, zlepšenie znalostí a 
zručností pre pokročilé ekonomické a sociálne inovácie,

- rozvoj inštitucionálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými univerzitami s cieľom rozvoja 
spoločných ponúk (vytvorenie centier na prenos vedomostí),

- propagácia spoločných výskumných a inovačných aktivít v oblasti biotechnológie, obnoviteľnej 
energie, inteligentnej dopravy, materiálov, ICT. Taktiež sem patria sektory s regionálnym významom 
ako kreatívny priemysel, sociálne inovácie (príklady),

- propagácia inovatívnych environmentálnych technológií a spoločných štandardov na efektívne 
vynaloženie zdrojov a benchmarkov na zlepšenie ochrany prostredia a efektívnosti zdrojov, rozvoj 
spoločných „Smart Region“

- investovanie do výskumného vybavenia (investície do laboratórií a zariadení) s cieľom zlepšenia 
integrovaného manažmentu vôd pozdĺž rieky Dunaj ( výskum vôd). Tento má slúžiť ako základ pre 
spoločný výskum Rakúska, Slovenska a iných aktérov z oblasti výskumu, zahŕňajúcich podporu pre 
terénny výskum a sprievodné aktivity (zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o prostredí).



Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Príklady aktivít špecifického cieľa 1.2: Zlepšenie vysokoškolského a celoživotného vzdelávania s 
cieľom vytvorenia kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily

- Spolupráca na vytváraní, zlepšovaní a implementácii spoločných vzdelávacích programov 
(učebných plánov) so zapojením relevantných partnerov;

- Zriadenie a rozvoj spoločných platforiem efektívnej spolupráce medzi strednými školami a 
zamestnávateľmi/asociáciami zamestnávateľov;

- Vypracovanie a zlepšenie kvality spoločného vzdelávania a školiacich programov, ktoré zohľadňujú 
zmeny v zručnostiach a kompetenciách požadovaných trhom práce;

- propagácia spoločného vzdelávania, najmä na technicky zameraných školách;

- Programy na výmenu študentov, výskumníkov a učiteľov;



Názov výzvy: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Celková alokácia na Výzvu z prostriedkov EFRR: 19 683 142 €

Maximálna a minimálna výška príspevku:    

Minimálna výška príspevku na úrovni projektu je 100 000 €.

Maximálna výška príspevku na úrovni projektu nie je definovaná

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 9.12.2016

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.2.2017

Oprávnení žiadatelia:

Špecifický cieľ 2.1 - Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného              a 
kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti 
ako atraktívnej turistickej destinácie:

- miestne a regionálne orgány a organizácie založené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi 
(vrátane krajských organizácií cestovného ruchu a oblastných organizácií cestovného ruchu), 

- štátne orgány a organizácie založené a riadené štátnymi orgánmi, 

- mimovládne organizácie (vrátane združení a sietí), 

- Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu, 

- iné (okrem politických strán). 



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Oprávnení žiadatelia:

Špecifický cieľ 2.2 - Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených 
infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov:

- miestne a regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi, 

- štátne orgány a organizácie zriadené a riadené štátnymi orgánmi (vrátane Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky), 

- mimovládne organizácie, 

- environmentálne organizácie, 

- výskumné inštitúcie (vrátane univerzít a vysokých škôl s výskumnými kapacitami), 

- Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu, 

- iné (okrem politických strán). 



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Cieľové skupiny:

- Verejné a súkromné kultúrne inštitúcie

- inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie a školenie

- Regionálne a miestne orgány

- Spoločenstvá v pohraničnej oblasti

- Malé a stredne veľké podniky (MSP) v oblasti cestovného ruchu

- Prevádzkovatelia v rámci cestovného ruchu

- Turistické informačné centrá



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Typy činnosti:

- zvyšovanie informovanosti, vypracovanie stratégie a akčného plánu (iba v opodstatnených 
prípadoch, keďže akčné plány boli spracované v období rokov 2007 - 2013),

- rozvoj cezhraničných nástrojov a služieb (t. j. analytických nástrojov, nástrojov riadenia, 
technických nástrojov, softvérových nástrojov, nástrojov na monitorovanie) a ich implementácia v 
praxi,

- rozvoj a praktická implementácia fyzických investícií na financovanie infraštruktúry a stavebných 
prác (napríklad zelených mostov) a na financovanie zariadení na vykonávanie projektových činností,

- vypracovanie a praktická implementácia činností zameraných na školenia a budovanie kapacít (napr. 
školiace semináre a kurzy, študijné pobyty, výmena poznatkov medzi expertmi),

- súvisiace informácie a opatrenia zamerané na publicitu s cieľom informovať zainteresované osoby 
alebo verejnosť o činnostiach vykonávaných v rámci projektu a ich výsledkoch.



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Príklady aktivít špecifického cieľa 2.1:

- Vypracovanie spoločných a integrovaných prístupov zameraných na udržateľný cestovný ruch, 
napríklad v oblasti ekoturistiky (napr. životné prostredie neohrozujúce turistické činnosti v národných 
parkoch a prírodných rezerváciách), cykloturistiky, agroturistiky, turistiky zameranej na pestovanie 
viniča a výrobu vína a na kultúru antického Ríma. 

- Spoločné prístupy zamerané na ochranu a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva 
a zdrojov podmieňuje implementácia spoločných stratégií. Tieto stratégie možno považovať za 
kľúčové faktory na zabezpečenie udržateľného rozvoja a prevenciu proti roztriešteniu aktivít a 
konfliktom vyplývajúcich z rozdielnych záujmov. V súvislostiach programu vytvára vývoj 
marketingovej stratégie - vrátane spoločnej značky - živnú pôdu pre udržateľné stratégie v oblasti 
cestovného ruchu na základe zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva. V tejto súvislosti je 
dôležitým nástrojom vytváranie rozsiahlych partnerských  sietí, do ktorých sú zapojené rozličné 
programy, centrálna správa, regionálne a lokálne samosprávy, ako aj mimovládne organizácie, centrá 
na podporu podnikania a siete zamerané na zvýšenie mobility.

- Podpora ochrany, obnovy, rozvoja a využívania kultúrneho a prírodného dedičstva tak hmotnej aj 
nehmotnej povahy s cezhraničnou dimenziou udržateľným spôsobom. Čo sa týka financovania 
objektov kultúrneho dedičstva z prostriedkov EFRR, EK má v úmysle podporovať investície do 
renovácie historických budov alebo miest a pamätníkov iba vtedy, ak sú súčasťou celkovej stratégie 
ekonomického rozvoja. Program nemôže slúžiť ako náhrada štátnych rozpočtov na údržbu objektov 
kultúrneho dedičstva. 

- Spoločná podpora cykloturistiky a skvalitnenie cyklistických trás s cezhraničnou dimenziou, ktorá 
zohľadňuje výstavbu bez negatívnych zásahov do životného prostredia. Podľa správy SEA poskytujú 
cyklistické trasy výbornú príležitosť na zlepšovanie informovanosti: na informačných tabuliach môžu 
byť napr. informácie o oblasti, cez ktorú cyklistická trasa vedie, jej špecifikách a spôsoboch ochrany 
daného územia, najmä ak cyklistická trasa vedie cez chránenú krajinnú oblasť. 

- Podpora riadenia mobility (verejnej dopravy) ako súčasti cezhraničného destinačného  manažmentu 
a marketingu produktov cestovného ruchu. Najmä na vidieku a vo vzdialenejších regiónoch je 
zlepšenie udržateľných dopravných zariadení základným nástrojom na podporu rozvoja cestovného 
ruchu. Podľa IP 6c sa predpokladá, že integrovaný prístup k doprave a mobilite zabezpečí zvládnutie 
tzv. „poslednej míle“ od zastávky k cieľu cesty. Aspekty týkajúce sa mobility by mali byť súčasťou 
projektových metód a nemali by sa riešiť čisto ako záležitosti týkajúce sa sektora. Podľa správy SEA 
sa treba osobitne postarať o propagáciu ekoturistiky a súčasne aj o rozšírenie a skvalitnenie 
environmentálnych dopravných riešení, keďže nárast v oblasti tradičného cestovného ruchu by mohol 
viesť k nárastu automobilovej dopravy, čo by mohlo vyvolať celý rad negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. 



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Príklady aktivít špecifického cieľa 2.2:

- Vzájomné prepojenie prirodzených biotopov s biokoridormi zredukovaním bariér (napr. 
prostredníctvom „zelených mostov“ ponad dopravnú infraštruktúru), skvalitnenie pôdohospodárstva a 
vodného hospodárstva a ochrany prírody; integrovaná správa biotopov, zlepšenie územného 
plánovania a zásad využívania pôdy. Treba sa zameriavať na zelené infraštruktúry ako alpsko-
karpatský koridor a iné kľúčové zelené infraštruktúry. Podpora by sa mala zameriavať na chránené 
oblasti a príslušné priľahlé územia. 

- Podpora integrovaného prístupu s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu environmentálnych záujmov 
s protipovodňovou ochranou, ochranou vôd a ďalším rozširovaním dopravnej infraštruktúry 
vytváraním partnerstiev medzi sektormi. 

- Cezhraničné prepájanie plánovacích a pilotných opatrení s cieľom zosúladiť protipovodňovú 
ochranu s obnovou riečnych systémov na základe rámcovej smernice EÚ o vode a smernice EÚ o 
povodniach. Vzhľadom na limitované pridelené finančné príspevky však investičná priorita neplánuje 
podporovať výstavbu protizáplavovej infraštruktúry (napr. hrádzí),vo všeobecnosti široká škála 
investícií nemôže byť implementovaná kvôli limitovanej alokácií programu. Je tu jasný dôraz na 
špecifický cieľ 2.2 zelená infraštruktúra, „sivá infraštruktúra“ nie je financovaná z tohto programu. 

- Podpora súvisiacich výskumných a hodnotiacich činností vrátane vypracovania moderných 
nástrojov na mapovanie, diagnostikovanie, ochranu a riadenie prirodzených krajinných oblastí. 

- Podpora zvyšovania informovanosti a environmentálneho vzdelávania ako súčasť širšej projektovej 
činnosti. Podľa správy SEA by mali vzdelávacie činností podporovať začlenenie environmentálneho 
vzdelávania do súčasných učebných osnov, lebo takýto prístup môže viesť k významnej 
environmentálnej zmene. 

- Podpora riešení predstavujúcich zelenú infraštruktúru a mestskú biodiverzitu v mestských 
prostrediach. 



Názov výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Celková alokácia na Výzvu z prostriedkov EFRR: 27 820 000 EUR

Maximálna a minimálna výška príspevku:    

Minimálna výška príspevku na úrovni projektu je 100 000 €.

Maximálna výška príspevku na úrovni projektu nie je definovaná.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 9.12.2016

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.2.2017

Oprávnení žiadatelia:

- miestne, regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi, 

- národné orgány a organizácie zriadené a riadené a národnými orgánmi 

- špecializované agentúry, 

- univerzity a výskumné inštitúcie, 

- iné (okrem politických strán). 



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Cieľové skupiny:

- Orgány zodpovedné za dopravu a mobilitu

- Prepravcovia a aliancie

- Výskumné inštitúcie, univerzity

- Široká verejnosť a miestne podniky, ktoré majú záujem na zlepšení regionálnej dostupnosti



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Typy činností:

- zvyšovanie povedomia, rozvoj strategických a akčných plánov (ako jediný výsledok akceptovaný 
len v oblasti, kde bol odôvodnený rozvoj „skorej“ politiky t.z. v oblastiach, ktoré neboli dotknuté 
významnými projektami v predchádzajúcom období, inak samozrejme akceptované ako časť 
projektu),

- rozvoj a praktická implementácia cezhraničných prostriedkov a služieb (napr. analytické, 
manažérske, technické, softwareové, monitorovacie nástroje),

- rozvoj a praktická implementácia fyzických pilotných investícií do finančnej infraštruktúry a 
vybavenia s cieľom realizácie projektových aktivít,

- rozvoj a praktická implementácia školení a budovania kapacít (t.j. školiace semináre a kurzy, 
študijné pobyty, vzájomné hodnotenie)

- súvisiace informácie a opatrenia zamerané na publicitu s cieľom informovať zainteresované osoby 
alebo verejnosť o činnostiach vykonávaných v rámci projektu a ich výsledkoch. 



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Príklady aktivít špecifického cieľa 3.1 - Zlepšenie spoločného plánovania, koordinácie a 
praktických riešení pre environmentálne priaznivé, nízkouhlíkové a bezpečné dopravné siete a 
služby v programovej oblasti:

- Činnosti na podporu odstránenia konkrétnych prekážok v cezhraničnej infraštruktúre verejnej 
dopravy (väčšinou plánovanie prístupov, ale aj pilotné investície). Skutočne integrovanú sieť 
cezhraničnej verejnej dopravy zatiaľ nevidno a bude si vyžadovať vytvorenie vhodného právneho, 
plánovacieho a operačného rámca. Program spolupráce by mohol prispieť k zlepšeniu rámcových 
podmienok, najmä tzv. „mäkkými“ činnosťami, ale aj pilotnými investíciami. Aktivity môžu zahŕňať 
podporu licencií a predstavenie nových trás verejnej dopravy. 

- Vývoj spoločných stratégií, konceptov a akčných plánov pre udržateľnú multimodálnu mobilitu v 
mestách, prímestských regiónoch a vidieckych oblastiach napr. pre lepšiu organizáciu liniek verejnej 
dopravy (napr. dopravné združenia), manažment mobility, verejnej dopravy podľa dopytu, propagácia 
cyklodopravy, chôdze, e-mobility, dopravnej bezpečnosti, zahŕňajúcej pilotné investície do 
infraštruktúry a taktiež investície malého rozsahu. 

- Rozvoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov, informačných systémov pre 
cestujúcich, on-line cestovné poriadky, e- tickety, mobilné aplikácie, spoločný dopravný systém, 

- Zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom budovania cyklotrás s cieľom spájania obcí ako 
častí integrovanej dopravy, napr. s kombináciou s verejnou dopravou.



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

- Cyklistika môže byť podporená ako časť udržateľnej mestskej dopravy spojenej s funkčnou 
mestskou časťou (napr. Metropolitný región Bratislava rozprestierajúci sa pozdĺž hranice), zatiaľ čo 
manažment mobility a cyklistiky môže byť podporený z PO 2 ako integrovaná časť udržateľného 
rozvoja turizmu.

- Propagácia centier mobility a multimodálnych platforiem za účelom zlepšenia efektívnosti, 
spoľahlivosti a kvality typov zelenej dopravy a služieb.

- Podpora školení zelenej regionálnej mobility (školenia môžu byť potrebné na zlepšenie plánovacích 
prostriedkov a rozvoj nových prístupov k dopytovaným službám).
- Ďalší rozvoj multimodálnych uzlov a nadviazanie na propagáciu redukcie emisií a energeticky 

efektívnu nákladnú dopravu. Program spolupráce by mal prispieť k rozvoju intermodálnej stratégie 
dopravy a mobility, ktorá je podporená Dunajskou stratégiou, prioritná os 1a a 1b. 

- Investície do infraštruktúry môžu zahŕňať nákup dopravných prostriedkov/áut (v súvislosti s 
príslušnou poskytovanou právnou a štátnou pomocou) malé rekonštrukcie a doplnkové vybavenie 
do autobusových a vlakových staníc a nástupišti s cieľom zlepšenia štandardov systému 
integrovanej dopravy, budovanie multimo-dálnych terminálov (parkoviská, značenie, zástavky, 
informačný systém stanovíšť), budovanie nových alebo investície do existujúcich prístavov. 
Financovanie infraštruktúry „roztriešteným“ spôsobom nebude podporené. Podporené budú len 
inovatívne pilotné činnosti prispievajúce k redukcií CO2. 



Názov výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Celková alokácia na Výzvu z prostriedkov EFRR: 9 655 000 EUR

Maximálna a minimálna výška príspevku:    

Minimálna výška príspevku na úrovni projektu je 100 000 €.

Maximálna výška príspevku na úrovni projektu nie je definovaná.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 9.12.2016

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.2.2017

Oprávnení žiadatelia:

- miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi, 
regionálnymi a národnými verejnými orgánmi; (zahŕňajúce KOCR – krajské organizácie cestovného 
ruchu a OOCR – oblastné organizácie cestovného ruchu), 

- národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi, 

- mimovládne organizácie, 

- asociácie, siete, 

- vzdelávacie inštitúcie (škôlky, základné školy), 

- ostatné podporujúce inštitúcie (školská inšpekcia), 

- Európske zoskupenie územnej spolupráce, 

-  iné (okrem politických strán). 



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Cieľové skupiny:

- Lokálne a regionálne orgány

- Regionálne rozvojové organizácie

- Poskytovatelia sociálnych služieb

- Mimovládne organizácie

- Žiaci

- Pedagogickí pracovníci

- Zainteresované skupiny

- Populácia cezhraničného regiónu



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Typy aktivít:

- zvýšenie informovanosti, vypracovanie stratégie a akčného plánu (ako samostatný výsledok 
akceptovaný iba v oblastiach, kde je to opodstatnené, t.j., v oblastiach, ktorým sa dosiaľ nevenovali 
významné projekty, inak by to malo byť jednoznačne akceptované iba ako súčasti projektu),

- vypracovanie cezhraničných nástrojov a služieb (t. j. analytických nástrojov, nástrojov riadenia, 
technických nástrojov, softvérových nástrojov, nástrojov na monitorovanie) a ich implementácia v 
praxi,

- rozvoj a praktická implementácia investícií na financovanie produktov, infraštruktúry a stavebných 
prác a zariadení na vykonávanie projektových činností,

- vypracovanie a praktická implementácia činností zameraných na školenia a budovanie kapacít (napr. 
školiace semináre a kurzy, študijné pobyty, výmena poznatkov medzi expertmi)

- súvisiace informácie a opatrenia zamerané na publicitu s cieľom informovať zainteresované osoby 
alebo verejnosť o činnostiach vykonávaných v rámci projektu a ich výsledkoch



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Príklady aktivít špecifického cieľa 4.1 - Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom 
území prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenie kapacít pre plánovanie a konanie v 
rámci viacúrovňového riadenia 

- Zriadenie rámcov na podporu malých projektov s cieľom mobilizácie širokej verejnosti k budovaniu 
cezhraničnej spolupráce.

- Lepšia koordinácia územného plánovania a dopravného plánovania (CO2 senzitívne územné 
plánovanie). 

- Zlepšenie kvality a efektívnosti strategického a regionálneho plánovania a rozvoja (vhodnejšie 
zloženie partnerstva, lepšia mobilizácia finančných zdrojov, zlepšenie procesu participácie, rozvoj 
spoločných plánovacích prostriedkov a databáz, rozvoj spoločnej akadémie na budovanie kapacít, 
podpora hodnotenia intervencií) Patria sem spoločné plánovacie prostriedky a databázy pre spoločný 
protipovodňový krízový manažment v systéme prihraničných riek.

- Zriadenie inštitucionálnej spolupráce s cieľom riešenia zdravotnej a sociálnej inklúzie a chudoby. 

- Zlepšenie právneho a politického rámca, rozvoj stratégie a akčného plánu. Rozvoj spoločných 
kapacít a koordinovaných služieb. 

- Zlepšenie pripravenosti verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na efektívne 
monitorovanie a krízový manažment ako napr. povodne. 



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Príklady aktivít špecifického cieľa 4.2 - Posilnenie prepojení medzi inštitúciami 
zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného 
rozvoja a implementácie vzdelávacích programov

- Projekty spolupráce podporujúce aktívnu účasť učiteľov, zriaďovateľov, manažmentu školy, rodičov 
a širšej komunity vo vzdelávacom procese v predškolských zariadeniach a základných školách.

- Spolupráca na vytváraní, zlepšovaní a implementácii spoločných vzdelávacích programov 
(učebných plánov) so zapojením relevantných partnerov. 

- Predstavenie nových foriem vzdelávania prostredníctvom zdôraznenia individuálneho prístupu k 
žiakom v škôlkach a základných školách, doplnené školeniami učiteľov ako efektívne podporovať 
úspechy žiakov v škole.

- Rozvoj rámca na zisťovanie požiadaviek na kvalifikáciu v cezhraničnom regióne a implementácia 
pilotných činností. 



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Celková alokácia na Výzvu z prostriedkov EFRR: 14 180 976 EUR

Maximálna a minimálna výška príspevku:    

Minimálna výška príspevku na úrovni projektu je 100 000 €.

Maximálna výška príspevku na úrovni projektu nie je definovaná.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej mobility

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 29.7.2016

Termín výzvy - každoročne: 31. januára a 31. októbra

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnení žiadatelia:

Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice

- Verejné inštitúcie;

- Plánovacie inštitúcie;

- Organizácie zriadené štátom so zameraním na ciele danej prioritnej osi (verejná doprava);

- Miestna a regionálna samospráva.



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Špecifický cieľ 2.2.1 – Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb a 

Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

- Verejné inštitúcie;

- Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;

- Spoločnosti v štátnom vlastníctve;

- Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS);

- Mimovládne organizácie;

- Rozvojové agentúry;

- Miestna a regionálna samospráva;

- Univerzity a výskumné ústavy dopravy.



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Cieľové skupiny:

Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice

- Hranice pravidelne prekračujúci ľudia (študenti, pracovníci, podnikatelia, atď.)

Špecifický cieľ 2.2.1 – Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb

- Hranice pravidelne prekračujúci ľudia (študenti, pracovníci, podnikatelia, atď.)

Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

- Podnikatelia podieľajúci sa na preprave tovaru na maďarsko – slovenskej hranici



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít:

Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej 
hranice

- Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, štúdií uskutočniteľnosti, technických plánov, nákup 
povolení - tieto aktivity nemôžu byť podporené samostatne;

- Výstavba cezhraničných ciest, mostov, trajektov a súvisiacej infraštruktúry, vrátane riešení 
pasívnych protihlukových bariér (zvukové bariéry, ochranné stromové pásy), ako vedľajších aktivít, s 
jasným a priamym napojením na TEN-T sieť.

Špecifický cieľ 2.2.1 – Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb

- Rozvoj inteligentných cezhraničných dopravných systémov (ITS), informačných systémov pre 
cestujúcich, on-line cestovných poriadkov, elektronických lístkov, mobilných aplikácií, spoločných 
tarifných systémov;

- Vývoj a integrácia cezhraničných služieb verejnej dopravy, zakladanie dopravných združení; 

- Investície do infraštruktúry (napr. dopravné prostriedky – autobusy, kompy, člny, autobusové a 
železničné stanice, prístavy);

- Investície prispievajúce k lepšej dostupnosti mestských funkcií;

- Vývoj dopytovo orientovaných cezhraničných dopravných služieb;

- V prípade aktivít týkajúcich sa výstavby ciest riešenia na zníženie hlukovej záťaže (protihlukové 
bariéry, ochranné stromové pásy) - tieto aktivity nemôžu byť podporené samostatne;

- Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, koncepcií; vypracovanie odporúčaní týkajúcich sa 
právno-administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej mobilite (napr. povolenia na kabotáž, 
zjednodušenie medzinárodných pravidiel dopravy medzi oboma štátmi, atď.) - tieto aktivity nemôžu 
byť podporené samostatne.



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

- Realizácia iniciatív cezhraničnej spolupráce v oblasti logistiky, vývoj integrovaných systémov 
služieb, súvisiacej infraštruktúry a aplikácií informačných a komunikačných technológií;

- Investície do infraštruktúry (napr. vlakové stanice, prístavy a cesty spájajúce nové prístavy s 
existujúcimi dopravnými sieťami);

- Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, koncepcií - tieto aktivity nemôžu byť podporené 
samostatne.



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Celková alokácia na Výzvu z prostriedkov EFRR: 14 180 976 EUR

ŠC 2.1 - 16 690 000 EUR

ŠC 2.2.1 - 10 980 000 EUR

ŠC 2.2.2 - 6 938 080 EUR

Maximálna a minimálna výška príspevku:    

ŠC 2.1 - rozpočet projektu: nie je špecifikovaný

ŠC 2.2.1 - rozpočet projektu: od 100 000 EUR 

                              do 1 000 000 EUR

ŠC 2.2.2 - rozpočet projektu: od 200 000 EUR 

                              do 2 000 000 EUR



Názov výzvy: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Maximálna dĺžka projektu: 

ŠC 2.1 - 36 mesiacov

ŠC 2.2.1 - 24 mesiacov

ŠC 2.2.2 - 24 mesiacov



Oprávnené programové územie

Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj

Rakúsko
Wien
Nord Burgenland 
(Mittelburgenland)
Weinviertel, 
Wiener Umland Nord+Süd 
(Waldviertel, St. Pölten, 
Mostviertel-Eisenwurzen, 
Niederösterreich Süd)



Povinnosť splnenia vždy min. troch kritérií (1 a 2 sú povinné)

1) Spoločná 
príprava

2) Spoločná realizácia
3) Spoločné 
financovanie

4) Spoločný 
personál



Kontaktné body Interreg V-A SK-AU
• Trnavský kraj:

Mgr. Andrea Koláriková

033/555 9623

e-mail: kolarikova.andrea@trnava-vuc.sk

• Bratislavský kraj:

Mgr. Lea Karakolevová 

e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk 

02/48264117 

mobil: 0948 457 482.

mailto:lea.karakolevova@region-bsk.sk


Ďakujem za pozornosť.

Informačno-poradenské centrum TTSK

033/5559652
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