
 

 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dne 22. 4. 2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (dále jen MPRV SR) 

jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) jako národním 

orgánem čtyři výzvy na předkládání žádostí o nevratný finanční příspěvek (dále jen NFP) a to: 

 

Prioritní osa 1: VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU - 1. Příprava a vykonávání společných 

vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů (10b) 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj 

přírodního a kulturního dědictví (6c) 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 4. Ochrana a obnova biologické diverzity a 

půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur (6d) 

 

Prioritní osa 3: ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV - 5. Podpora právní a administrativní spolupráce 

a spolupráce mezi občany a institucemi (11b) 

 

Poskytovatelem dotace je MPRV SR. V rámci programu se stanovuje výška pomoci z EU ve výšce 

85,0 % (EFRR) z celkových oprávněných výdajů pro celé oprávněné programové území. 

 

Pravidla financování pro příjemce z ČR 

 

Žadatel Výška příspěvku ze zdrojů 

Interreg V-A SK-CZ 

Výška spolufinancování ze 

zdrojů žadatele 

Stát a rozpočtové a příspěvkové 

organizace zřízení státem 

5 % 0% 15% 

Veřejné vysoké školy 5 % Výška příspěvku ze 

zdrojů státního 

rozpočtu je pro 

jednotlivé typy příjemců 

stanovena v Pravidlech 

spolufinancování 

evropských 

strukturálních a 

investičních fondů 

Minimální výška 

spolufinancování ze zdrojů 

žadatele je dána rozdílem 

mezi celkovými výdaji 

projektu a zdroje EU a 

státního rozpočtu 

Sdružení právnických osob 

Vyšší územní celky a rozpočtové 

a příspěvkové organizace zřízené 

vyšším územním celkem 

Obce a rozpočtové a příspěvkové 

organizace zřízené obcí 

Mimovládní organizace/ 

neziskové organizace 



 

 

Soukromý sektor mimo režim 

státní pomoci 

v období 2014 - 2020 

 

Časový harmonogram řízení žádosti o NFP 

 

Fáze řízení žádosti o NFP Počet kalendářních dní 

Administrativní ověření Ověření splnění podmínek 

doručení žádosti o NFP 

30 kalendářních dnů 

Ověření ostatních podmínek 

poskytnutí příspěvku 

Výzva na doplnění žádosti o 

NFP/lhůta pro žadatele 

14 kalendářních dnů 

Odborné hodnocení Hodnocení odborných kritérií 30 kalendářních dnů 

Hodnocení kvalitativních 

kritérií 

30 kalendářních dnů 

Sumarizace odborného 

hodnocení 

20 kalendářních dnů 

Výběr žádosti o NFP Zasednutí Společného 

monitorovacího výboru a 

zpracování výsledků ze 

zasednutí 

45 kalendářních dnů 

Výzva na splnění podmínek 

poskytnutí příspěvku 

Lhůta pro žadatele na 

splnění podmínek poskytnutí 

příspěvku 

30 kalendářních dnů 

Vydání rozhodnutí žádosti o NFP 15 kalendářních dnů 

 

 

Prioritní osa 1: VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU - 1. Příprava a vykonávání společných 

vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů (10b) 

 

Indikativní výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) 

 

Prioritní osa 1: VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU 



 

 

Investiční priorita: 1. Příprava a vykonávání 

společných vzdělávacích, odborných 

vzdělávacích a školících programů (10b) 

Konkrétní cíl: 1.1 Zvýšení relevantnosti 

obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce 

s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce 

2 974 000 EUR 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 

 Tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro 

základní, střední a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných 

praxí 

 Systematická institucionální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, institucemi působícími 

v oblasti vzdělávání, zaměstnavateli a úřady práce s cílem zvýšení relevance vzdělávání s 

ohledem na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním regionu 

 Podpora výměny odborných znalostí a zkušeností, realizace výměnných pobytů a státu pro 

pedagogický personál, žáků a studentů 

 Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních "paktů" pro rozvoj lidských zdrojů, 

včetně celoživotního učení 

 Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřednictvím služeb kariérové 

orientace a poradenství, propagace a zvýšení atraktivity technických oborů a škol (Řemeslné 

a přírodovědné obory) 

 Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizovány pouze jako doplňkové aktivity s 

důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení podílu praktické 

přípravy, prvků výuky orientovaných na reálné potřeby trhu práce zejména v technických 

oborech, vybavení pro společnou odbornou přípravu 

 Tvorba společných programů celoživotního učení pro dospělou populace, včetně zavádění 

nových přístupů ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního učení pro firmy a 

jednotlivce 

 

Termín uzavření výzvy je 25. 07. 2016. 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj 

přírodního a kulturního dědictví (6c) 



 

 

 

Indikativní výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, 

podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

(6c) 

Konkrétní cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního 

a přírodního dědictví pro obyvatele a 

návštěvníky regionu 

14 332 000 EUR 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 

 Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví 

 Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám 

(např. značení, oddychové zóny) realizovány ve formě doplňkových aktivit. V rámci fondu 

malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity 

 Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení 

propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu 

 Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami 

prostřednictvím zlepšení stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků, 

zlepšení kvality povrchu vozovek, obnova stávajících a vybudování nových silničních prvků) 

 Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání 

přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako 

ucelených produktů pro návštěvníky 

 Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví 

 Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizovány ve formě doplňkových 

aktivit 

 

Termín uzavření výzvy je 31. 08. 2016. 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 4. Ochrana a obnova biologické diverzity a 

půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur (6d) 



 

 

Indikativní výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) 

 

Prioritní osa 2: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Investiční priorita: 4. Ochrana a obnova 

biologické diverzity a půdy a podpory 

ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 

a zelených infrastruktur (6d) 

Konkrétní cíl: 2.2. Ochrana biodiverzity 

přeshraničního území prostřednictvím 

spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného 

řízení přírodně významných území 

2 704 000 EUR 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 

 Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro efektivnější výkon péče o přeshraniční 

přírodně hodnotné území 

 Realizace společných opatření směřujících ke zlepšení stavu druhů a biotopů prioritního 

zájmu 

 Realizace společných opatření na předcházení zhoršování stavu druhů a biotopů 

v přeshraničním území 

 Budování ekostabilizačních prvků v zemi a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury 

 Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení / managementu přírodně 

hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území (včetně chráněných území) 

 Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční péče a ochrany o přírodně 

významná území (vybrané stanoviště, druhy) 

 Monitorování a vyhodnocování stavu a vývoje biotopů a druhů, výměna vzájemných 

informací, dat a poznatků 

 Společné činnosti na prevenci a odstraňování následků eroze půdy a kultivaci půdy 

 

Termín uzavření výzvy je 31. 08. 2016. 

 

Prioritní osa 3: ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV - 5. Podpora právní a administrativní spolupráce 

a spolupráce mezi občany a institucemi (11b) 

 



 

 

Indikativní výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) 

 

Prioritní osa 3: ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV 

Investiční priorita: 5. Podpora právní a 

administrativní spolupráce a spolupráce mezi 

občany a institucemi (11b) 

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně 

přeshraniční spolupráce místních a regionálních 

aktérů 

4 506 942 EUR 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 

 Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu 

 Posilování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví 

 Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 

 Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur 

 

Termín uzavření výzvy je 25. 07. 2016 

 


