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Úvod do programov Interreg 2014 -2020 

 Zdroj: Európska Komisia http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 
 

Interreg A – Cezhraničná spolupráca 
Interreg B – Nadnárodné programy 
Interreg C – Medziregionálne programy 

Kde zistím čo všetko v rámci Interregov je momentálne možné v SR: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countr

yCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL  
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Cezhraničná spolupráca (SK-PL, SK-CZ, SK-H, SK-A) 
K dnešnému dňu bol schválený Interreg V-A PL-SK (a od 11.6.2015 aj SK – CZ)   

http://sk.plsk.eu/ 
http://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=1650 
http://sk.plsk.eu/files/?id_plik=6486 (celé znenie) 

Základné informácie:   
• Projekty s cezhraničnou dimenziou 
• Cieľové územie v SR: Prešovský kraj, 

Žilinský kraj, okres Spišská Nová Ves 
• Miera financovania v SR je 85% 

rozpočtu (+ systém národného 
spolufinancovania zo ŠR) 

• Národné kontaktné miesto: MPaRV 
SR      

Informácie o cezhraničnej spolupráci SK – CZ budú: 
http://www.sk-cz.eu/  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/2014-
2020/slovakia/2014tc16rfcb030  
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Cezhraničná spolupráca SK-PL 
Oprávnení prijímatelia:  
  
• štát a jeho organizačné zložky, 
• územná samospráva a jej organizačné zložky, 
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou alebo združením obcí, 
• Európske zoskupenie územnej spolupráce, 
• cirkvi a náboženské spoločnosti a neziskové organizácie, 
• inštitúcie vzdelávacieho systému, vysoké školy, profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké 

a výskumné organizácie 

Typy projektov: 

   

•štandardné projekty (vrátane trojstranných projektov (s ČR)) 

•vlajkové projekty  

•mikroprojekty (len v rámci prioritných osí 1) ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia a 3) rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 

Vlajkové projekty: projekty s merateľným dopadom na celom území programu alebo v jeho 
väčšej časti a strategickým významom pre cezhraničnú spoluprácu; lehota na predloženie 

návrhov vlajkových projektov sa končí dňa 31. augusta 2015 o 16:15   
(http://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=1650)  
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Cezhraničná spolupráca SK-PL 

Prioritná os 
Alokácia ERDF 

Mil. EUR % 

 

1 
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia  

 

77,5 

 

50% 

2 Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  55,8 36% 

3 
Rozvoj cezhraničného a celoživotného 

vzdelávania  
12,4 8% 

4 Technická pomoc 9,29 6% 

Spolu 154,99 100% 



Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 
Cieľ: Spoluprácou medzi krajinami v rámci regiónu strednej Európy nájsť spoločné riešenia 
spoločných problémov, aby sa naše mestá a regióny stali lepšími miestami na život a prácu.   

Základné informácie:   
• Minimálne 3 partneri z 3 rôznych krajín (z toho 

minimálne 2 z regiónu) 
• Partneri: verejné subjekty, súkromné spoločnosti, NGO... 
• Rozpočet 1-5 mil. Eur 
• Miera financovania z ERDF v SR je 85% rozpočtu 

(spätnou refundáciou) 
• Jednoduché elektronické podávanie žiadostí 
• Dvojkolový výberový proces (1. kolo: feb – apríl (60 dní);            

2. kolo: jeseň (60 dní) 
• Národné kontaktné miesto: Úrad vlády SR  
danube@vlada.gov.sk; www.central2014.gov.sk      

Ako nájdem partnerov na spoluprácu? 
http://www.interreg-central.eu/other-pages/project-ideas/   
• registrácia vlastného projektu za účelom nájdenia partnerov 
• vyhľadanie projektu, ku ktorému sa môžem pridať ako partner 

Zdroj: Európska Komisia: www.central2020.eu   
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Čo ponúka Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 v 
oblasti biodiverzity? 

Prioritné osi Programu: 
• 1 Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy (SE) 
• 2 Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových technológií v SE 
• 3 Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v SE 
• 4 Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie SE 

Prioritné aktivity pre biodiverzitu v rámci Prioritnej osi 3: 

3.3 Zlepšiť environmentálny 

manažment vo funkčných 

mestských územiach s cieľom 

zlepšenia kvality života v nich 

3.1 Zlepšiť kapacity integrovaného 

environmentálneho manažmentu pre 

ochranu a udržateľné využívanie 

prírodného dedičstva a zdrojov 



Znaky úspešného projektu v rámci programu Interreg 
Stredná Európa 2014 - 2020  

 
• Inovatívny prístup k riešeniu problematiky 
• Relevantnosť pre región SE a všetkých zainteresovaných partnerov 
• Nadviazanie efektívnej nadnárodnej spolupráce  
• Preukázaná kapacita partnerov manažovať predložený projekt  
• Rozumný rozpočet 
• Konkrétne, merateľné a trváce výstupy 



Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, 
biodiverzita a obce 

Príklady aktivít k aktivite 3.3 (podľa príručky): 
 
• Vypracovanie a  implementácia stratégií a nástrojov) na riadenie a  zlepšenie 

 kvality životného prostredia (vzduch, voda, odpady, pôda, klíma) vo funkčných 
 mestských územiach  

• Vypracovanie a implementácia integrovaných stratégií, politík a  nástrojov na  
 zníženie konfliktov vo využívaní pôdy vo funkčných mestských územiach (napr. 
 rozrastanie miest, úbytok a  fragmentácia pozemkov aj v súvislosti so 
 sociálnymi implikáciami)  

• Vypracovanie a implementácia integrovaných stratégií a pilotných aktivít na obnovu 

 a opustených priemyselných alebo iných degradovaných lokalít 



Interreg Stredná Európa, biodiverzita a obce 
 Príklady projektov z databázy "Project ideas": 

   

Vytvorenie modelového akčného plánu pre mestské funkčné zóny ohrozené povodňami a 

zosuvmi pôdy a jeho implementácia 

...pre revitalizáciu starých priemyselných zón za účelom ich pretvorenia na 

kultúrne/multifunkčné/iné mestské zóny, čím sa zároveň predíde výstavbe na "zelenej lúke" 

...pre obnovu vodných tokov v urbánnych oblastiach a lepšie využitie verejného priestoru 

pri riekach a spojenie mesta a ľudí s riekou 

...pre hodnotenie tzv. "vodnej stopy miest" a jej integrácie do miestnych politík 

...pre inovatívny manažment dažďovej vody v mestských oblastiach pre ŽP 

Identifikácia problému – nájdenie partnerov so 
spoločným problémom – vypracovanie 

stratégie/modelu riešenia prostredníctvom 
integrovaného manažmentu – testovanie 

stratégie/modelu na pilotných územiach – výsledky   



Ďalšie relevantné programy Interreg 

Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 

(Interreg B) 

Prioritná os 2: Dunajský región 
zodpovedný voči životnému prostrediu 
a kultúre 

http://www.danube-region.eu/ a http://www.danube2014.gov.sk/   

Interreg Europe 2014 -2020 

(Interreg C)  

 

• Spolupráca na tvorbe politík 

 a ich implementácia 

 

Prioritná os 4: Životné prostredie 

a efektívne využívanie zdrojov 

 
http://www.interreg4c.eu/interreg-

europe/  
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