
Zoznam schválených projektov v rámci 1.výzvy Opačného Programu STREDNÁ EURÓPA s účasťou 
projektových partnerov zo Slovenskej republiky 

Oblasť 
intervenci

e 

Akronym 
projektu 

Názov projektu 
Názov subjektu - 

projektového partnera 
Právna 

subjektivita 

Rozpočet 
partnera 

EUR 

1.1  CERIM 
Výskum v strednej 

Európe pre 
inovatívne modely 

Slovenská akadémia vied 
chodak@up.upsav.sk  

rozpočtová 
organizácia 258433,33 

Žilinská univerzita 
stefan.medvecky@fstroj.uniza
.sk  

verejná 
vysoká škola 291380 

1.2  CENTRIS 

Zdroje pre 
cezhraničnú 

podporu inovácií v 
Centrope 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
mikulikova@inqb.sk  

verejná 
vysoká škola 

96280 

Slovenská obchodná a 
priemyselná komora, 
Bratislavská regionálna 
komora SOPK 
juraj.poledna@sopk.sk  

obchodná a 
priemyselná 
komora 

100860 

Trnavská regionálna komora 
SOPK gallova@sopk.sk  

obchodná a 
priemyselná 
komora 

100860 

2.1.  ChemLog 

Spolupráca v 
chemickej logistike  

v strednej a 
východnej Európe 

Zväz Chemického a 
Farmaceutického Priemyslu 
Slovenskej Republiky 
jcermak@duslo.sk  

občianske 
združenie 

155000 

2.1  
Via Regia 

plus 

Udržateľná mobilita 
a regionálna 

spolupráca pozdĺž 
Pan-európskeho 

dopravného 
koridoru III 

Mesto Košice 
neuwirth@kosice.sk  

mesto 
140000 

Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja Košice, 
n.o. 
kiralvargova@arr.sk  

nezisková 
organizácia 

150000 

2.4  KASSETTS 

Prístup k znalostiam 
pre malé a stredné 

firmy strednej 
Európy v oblasti 

účinných 
nadnárodných 
prepravných 

riešení. 

Technická univerzita 
v Košiciach 
radoslav.delina@tuke.sk  

verejná 
vysoká škola 

250000 
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3.1  SALVERE 

Poloprírodné trávne 
porasty ako zdroj 

zvyšovania 
biodiverzity 

Slovenské centrum 
poľnohospodárskeho 
výskumu 
kizekova@vutphp.sk  

príspevková 
organizácia 

90000 

3.1  
URBAN-

SMS 

Stratégia 
manažmentu 

urbánnych pôd 

Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pod 
Sobocka@vupu.sk  

príspevková 
organizácia 

229300 

3.3  4BIOMASS 

Podporovanie 
trvalého využívania 

obnoviteľných 
nosičov energie v 
Strednej Európe - 

vytváraním 
podmienok pre 
rozvoj palivovej 

základne na báze 
biomasy! 

Slovenska asociácia pre 
biomasu (SK BIOM) 
viglasky@vsld.tuzvo.sk  

občianske 
združenie 

200000 

3.3  
COACH 

BioEnergy 

Podporovanie 
energetického 

využívania biomasy 
v Strednej Európe 

zakladaním 
štandardných 
poradensko-

konzultačných 
centier pre regióny 

Technická univerzita vo 
Zvolene, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej 
techniky 
viglasky@vsld.tuzvo.sk  

verejná 
vysoká škola 

182724 

3.4  
ACT 

CLEAN 

Prístup k 
technológiám a 

know-how v oblasti 
čistejšej produckie v 
centrálnej Európe 

Slovak Cleaner Production 
Centre Proventus n.o. 
feckova@proventus-sk.sk  

nezisková 
organizácia 

285000 

3.4  
TransWast

e 

Formalizácia aktivít 
neformálneho 

sektoru pri zbere a 
cezhraničnej 

preprave odpadu v 
strednej a 

východnej Európe 

Repanet 
gregor@avv.sk      

občianske 
združenie 

511901,25 

4.1  ACT4PPP 

Nadnárodné akcie v 
oblasti verejno-

súkromného 
partnerstva 

BIC Bratislava spol. sr.o. 
vratny@bic.sk  

spol. s r.o. 

212000 

4.1  
CENTROP

E 
CAPACITY 

Udržateľná mestská 
a regionálna 

spolupráca pre poly 
centrický regionálny 

rozvoj v 
kompetencii 
CENTROPE 

regiónu 

Bratislavský samosprávny 
kraj 
mmoska@region-bsk.sk  

VÚC 

227817 

Hlavné mesto SR 
lukacova@bratislava.sk  

mesto 
227817 

Trnavský samosprávny kraj 
lukacova@bratislava.sk  

VÚC 

227817 
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Mesto Trnava 
vancova@trnava.sk  

mesto 
227817 

4.1  UrbSpace 

Urbánne verejné 
priestory – zvýšenie 
atraktivity a kvality 

mestského 
životného prostredia 

Regionálne environmentálne 
centrum Slovensko (REC 
Slovensko) 
rec@changenet.sk  

mimovládna 
organizácia s 
medzinárodný
m prvkom 310540,78 

Nadácia Ekopolis 
paulikova@ekopolis.sk  

nadácia 
200518,52 

4.3  

Danube 
Limes - 

UNESCO 
World 

Heritage 

Nominácia 
stredoeurópskej 

časti rímskej 
dunajskej hranice 
Limes Romanus, v 

rámci 
medzinárodného 

svetového 
dedičstva "Hranice 
Rímskej ríše" do 

Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO 

PUSR - Pamiatkový úrad SR 
kosova.katarina@pamiatky.sk  

rozpočtová 
organizácia 

225400 

Celkový 
rozpočet 
projektov 

(ERDF + 
vlastné 
zdroje)        

4 901 465,88    

Vlastné 
zdroje 

        

735 219,88    

ERDF         4 166 246,00    
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