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ALOKÁCIE PRE JEDNOTLIVÉ OP 
Operačný program 

Zdroj 

financovania 
Celkovo (v mld. EUR) 

Výskum a inovácie EFRR 2,266 

Integrovaná infraštruktúra KF, EFRR 3,967 

Ľudské zdroje EFRR , ESF 2,204 

Kvalita životného prostredia EFRR, KF 3,138 

Integrovaný regionálny operačný program EFRR 1,754 

Efektívna verejná správa EFRR, ESF 0,278 

Technická pomoc EFRR    0,159 

Rybné hospodárstvo EFNRH 0,16 

Program rozvoja vidieka EPFRV 1,545 

ETC EFRR 0,200 

CELKOM 15,33 



AKTUÁLNE VÝZVY 

• Operačný program výskum a inovácie 
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PODPORA PRIEMYSELNÝCH VaV 
CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE 

RIS3 SK 
 

Špecifický cieľ: 1.2.1 = Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce 
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry  

 

•  Cieľom výzvy je podporiť nové alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové 
centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov na 
napĺňanie stanovených cieľov v rámci RIS3 SK.  

 

• Priemyselné výskumno-vývojové centrum je výskumné konzorcium fungujúce na 
základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik a 
partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia, alebo malý resp. stredný podnik. 



• Uzavretie hodnotiaceho kola č.1: 12.07.2016 

• Uzavretie hodnotiaceho kola č.2:  31.12.2016 

 

• Alokácia: 200 000 000 € (zdroje EÚ) 

 

• Výška príspevku: 

• Celková výška príspevku: 200 000 000 eur 

Minimálna výška príspevku 1 000 000 eur 

Maximálna výška príspevku 7 000 000 eur 

 

• Dĺžka realizácie projektu: od 36 do 72 mesiacov 

Miesto realizácie projektu: 

 Trnavský kraj 

 Trenčiansky kraj 

 Nitriansky kraj 

 Žilinský kraj 

 Banskobystrický kraj 

 Košický kraj 

 Prešovský kraj 



OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ A PARTNER 

1) Oprávnenosť žiadateľa 

• Podnikateľský sektor VaV – právnická osoba  

Verejná obchodná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Komanditná 
spoločnosť, Akciová spoločnosť, Európska spoločnosť, družstvo, Štátny podnik, 
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR, Zastúpenie 
zahraničnej právnickej osoby 

= Žiadateľ musí existovať min. 12 mesiacov / mať 1 riadnu účtovnú závierku 
/partnerstvo minimálne s jednou organizáciou (výskumnou alebo MSP) 

 

2) Oprávnenosť partnera 

• Štátny sektor VaV, Sektor VŠ, Neziskový sektor VaV, Podnikateľský sektor – v rámci 
podnikateľskej činnosti v oblasti výskumu a vývoja 

 



OPRÁVNENÉ AKTIVITY 

Realizácia základného výskumu 

Realizácia priemyselného výskumu 

Realizácia experimentálneho vývoja 

Modernizácia a investície do technickej, prístrojovej a laboratórnej výskumnej 
infraštruktúry 

Nákup nehmotného majetku vrátane technického zhotovenia potrebného na 
realizáciu výskumných aktivít 

Budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v 
oblasti informačných technológií 

Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami do výskumnej infraštruktúry 

Personálne výdavky (výskumní pracovníci, technici, zahraniční experti, na riadenie 
projektu) 



• Základný výskum  

• Experimentálna alebo teoretická práca  

• Cieľ: získať nové poznatky o podstatných základov javov 

• Priemyselný výskum 

• Plánovaný výskum alebo kritický prieskum 

• Cieľ: nové poznatky a zručnosti pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb. 

• Napr: stavba prototypov, pilotné linky 

• Experimentálny vývoj 

• Získavanie, kombinovanie alebo formovanie a používanie existujúcich relevantných 

poznatkov a zručností  

• Cieľ: vyvinúť nové a vylepšené výrobky, postupy alebo služby.  

• Napr: vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie, overovanie... 

• Pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumu 

 



INTENZITA POMOCI 

Žiadateľ/partner Základný 

výskum 

Priemyselný 

výskum 

Experimentálny 

vývoj 

Pomoc zariadenie a 

mobilizáciu výskumných 

infraštruktúr 

Malý podnik 100% 80 % 60% 50% 

Stredný podnik 100% 75% 50% 50% 

Veľký podnik 100% 65% 40% 50% 

Štátny sektor VaV 100% 100% 100% 100% 

Sektor VŠ 95% 95% 95% 95% 

Neziskový sektor VaV 95% 95% 95% 95% 



ZVÝŠENIE TECHNOLOGICKEJ ÚROVNE 
V PODNIKOCH A ZLEPŠENIE ICH 

KONKURENCIESCHOPNOSTI  

 

Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

 

• Cieľ: zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch so zameraním k naplneniu cieľov 
RIS3 SK.  

 

• Pomoc bude smerovaná na počiatočnú investíciu (založenie novej prevádzkarne, 
diverzifikácii výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni 
nevyrábali, zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej 
prevádzkarne) 



 

• uzavretie 1. kola 30.09.2016 

• uzavretie 2. kola 30.11.2016 

 

Výška príspevku: 175 000 000€ z ERDF  

min. 100 000 € 

max. 5 000 000 € 

 

• Dĺžka realizácie projektu = max 18 mesiacov 



OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ 

• Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú 
registrované na území SR.  

 

• Žiadateľom môže byť:  mikro / malý a stredný / veľký podnik 

 

• Všeobecné podmienky: 

  osoba zapísaná v obchodnom registri; 

  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. 

  existencia min. 36 mesiacov bez prerušenia ku dňu predloženia žiadosti o NFP 

 



OPRÁVNENÉ AKTIVITY 

• Obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom 
dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií: 

 

  inovácie produktu - vznik nového výrobku alebo služby (produktu), resp. podstatnú 
zmenu (vylepšenie) produktu 

 

 inovácie procesu - zavedenie nového významne lepšieho výrobného postupu 
alebo realizácia podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúceho výrobného postupu,  

 

organizačnej inovácie - zmena existujúcich a/alebo zavedenie nových metód 
organizácie procesov podniku v internom prostredí a aj smerom do externého 
prostredia. Kombinácia s inováciou produktu alebo inováciou procesu. 

 



OPRÁVNENÉ TYPY PROJEKTOV 

A. projekty realizované s cieľom zníženia technologickej medzery SR; 

 

B. projekty realizujúce technologický transfer z prostredia vedecko-
výskumných organizácií; 

 

C. projekty realizujúce ostatné inovačné opatrenia s cieľom dosiahnutia 
inovácie produktu a/alebo procesu (prípadne aj organizačnej inovácie). 

 



OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

• Výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu, ktorý je predmetom 
ŽoNFP na: 

 

01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

1.  013 – Softvér 

2.  014 – Oceniteľné práva 

3.  019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 

 

02 – Dlhodobý hmotný majetok 

4.  022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 



INTENZITA POMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refundácia a/alebo predfinancovanie 

 

Miesto realizácie 

projektu 

Veľkosť podniku Maximálna intenzita 

pomoci 

Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 

Trenčiansky kraj 

Malý podnik 45 % 

Stredný podnik 35% 

Veľký podnik 25% 

Banskobystrický kraj 

Žilinský kraj 

Košický kraj 

Prešovský kraj 

Malý podnik 55% 

Stredný podnik 45% 

Veľký podnik 35% 



CEZHRANIČNÝ PROGRAM INTERREG 
V-A POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Kooperačný program Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou vo februári 2015. Rozpočet programu z EFRR je takmer 155 
miliónov eur. Projekty budú podporené do výšky 95 % rozpočtu v závislosti od typu žiadateľa. 

 

Oprávnenými územiami sú: 

 

• na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves (ako aktívny člen Euroregiónu Tatry), 

• na poľskej strane  krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky, a taktiež okres (powiat) Pszczyna v tyskom subregióne, okres (powiat) Rzeszów a mesto 

Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres (powiat) Myślenice v krakovskom subregióne. 

 

Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný s konkrétnou výzvou. 

 

Dotácie z Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 budú smerovať do nasledujúcich oblastí: 
 

• ochrana, propagácia a rozvoj prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva, 

• rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom, ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou.   

• cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania. 

 

Špecifické ciele cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika: 

 

1.1   Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi  

2.1   Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení  

2.2   Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy  

3.1   Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania 



ROZVOJ CEZHRANIČNÉHO A 
CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ÚZEMIA 

Oprávnení žiadatelia: 

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí 

• profesijné vzdelávacie inštitúcie 

 

Oprávnené aktivity: 

• spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a 

odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných 

školách) 

• spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a účasti obyvateľstva, zdokonaľovanie 

cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia 

• cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a 

taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva 

• aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích 

procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami 

v rámci stáží a odborného vzdelávania) 

 

Neoprávnené aktivity: 

• nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim 

prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska). 

 

Základné hodnotenie oprávnenosti: 

• projekt musí mať cezhraničný charakter (musí prinášať prínosy pre cezhraničné územie na oboch stranách poľsko-slovensej hranice) 

• na projekte spolupracujú minimálne dve organizácie (jedna  z Poľska a druhá zo Slovenska - netýka sa EZÚS) 

 

Celková alokácia výzvy: 4,23 mil. € 

Termín vyhodnotenia výzvy: marec 2017 

• mimovládné (neštátne) neziskové organizácie 

• vysoké školy, vedecké a výskumné organizácie 

• európske zoskupenia územnej spolupráce 



ZVÝŠENIE ATRAKTÍVNOSTI KULTÚRNEHO A 
PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA PRE OBYVATEĽOV A 

NÁVŠTEVNÍKOV CEZHRANIČNÉHO REGIÓNU 
Oprávnení žiadatelia: 

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí 

• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• okresné a krajské organizácie cestovného ruchu 

• Európske zoskúpenie územnej spolupráce (EZÚS) 

 

Oprávnené aktivity: 

• investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho 

dedičstva, 

• investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít, 

v rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity, 
• plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom 

regióne, 

• investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných 

cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov), 

• činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a 

prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov, 

• podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva, 

• aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít. 

 

Podmienky poskytnutia: 

• projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií cezhraničnej spolupráce: spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný 
personál, spoločné financovanie. 

 

Termín vyhodnotenia výzvy: Riadiaci orgán vydá rozhodnutia o schválení /neschválení najneskôr do 140 kalendárnych dní od konečného termínu uzavretia výzvy. 



ZLEPŠENIE CEZHRANIČNEJ DOSTUPNOSTI  
V RÁMCI CEZHRANIČNÉHO ÚZEMIA 

ROZVOJOM MULTIMODÁLNEJ DOPRAVY 
Oprávnení žiadatelia: 

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky  
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí  

• neziskové mimovládné organizácie  

• európske zoskupenia územnej spolupráce  

• vedecké a výskumné organizácie 

 

Oprávnené aktivity: 

• navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb 

pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, 

viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber 

správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď. 

• vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; 
využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mob ilné vyhľadávače. 

• projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride” 

 

Neoprávnené aktivity: 

• nepredpokladá sa financovanie výdavkov verejnej dopravy (napr. financovanie majiteľov dopravných prostriedkov), nákupu dopravných prostriedkov, okrem pilotných 

projektov, ktorých cieľom je zlepšenie a/alebo rozvoj verejnej dopravy v pohraničnej oblasti 

 

Základné hodnotenie oprávnenosti: 

• projekt musí tvoriť cezhraničný dopad (prinášať prínosy pre cezhraničné územie na oboch stranách poľsko-slovensej hranice) 

• na projekte spolupracujú minimálne dve organizácie (jedna  z Poľska a druhá zo Slovenska - netýka sa EZÚS) 

 
Celková alokácia výzvy: 3,72 mil. € 

Termín vyhodnotenia výzvy: marec 2017 

 



CEZHRANIČNÝ PROGRAM INTERREG  
V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO 

Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v septembri 2015. Rozpočet programu z 

EFRR je vyše 155 miliónov eur. Projekty budú podporené do výšky 95 % rozpočtu v závislosti od typu žiadateľa. 

 

Oprávnenými územiami sú: 

• na slovenskej strane Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj, 

• na maďarskej strane regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

 

Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný s konkrétnou výzvou. 
 

Dotácie z Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020 budú smerovať do nasledujúcich oblastí: 

• Prioritná os 1 Príroda a kultúra 

• Prioritná os 2 Posilnenie cezhraničnej mobility 

• Prioritná os 3 Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility 
• Prioritná os 4 Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

 

V rámci tohto programu bude implementovaný aj Fond malých projektov, v rámci ktorého budú podporované projekty s menším rozpočtom. Tento fond 

bude možné využiť pre prioritné osi Príroda a kultúra a Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. 

 
Špecifické ciele cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko: 

1.1   Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti  

2.1   Zvýšenie hustoty medzi hraničnými priechodmi pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice  

2.2   Zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy  

3.1   Znížiť nerovnosti v zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom zlepšiť úroveň zamestnanosti v oblasti  

4.1   Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi  
 



ZLEPŠENIE CEZHRANIČNÝCH 
LOGISTICKÝCH SLUŽIEB 

Oprávnení žiadatelia: 

• verejné inštitúcie 

• súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu 
• spoločnosti v štátnom vlastníctve 

• Európske zoskupenia územnej spolupráce EZÚS 

• mimovládne organizácie 

• rozvojové agentúry 

• miestne a regionálne samosprávy 

• univerzity a výskumné ústavy dopravy 

 

Oprávnené aktivity: 

• 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 

 

Časový rámec výzvy:  

• výzva je otvorená nepretržite s každoročnými konečnými termínmi stanovenými na 31. októbra a 31. januára. 

 

Indikatívna alokácia výzvy: 6 938 080 € 
 



ZVÝŠENIE HUSTOTY  
HRANIČNÝCH PRIECHODOV POZDĹŽ 

SLOVENSKO-MAĎARSKEJ HRANICE 
Oprávnení žiadatelia: 

• verejné inštitúcie 

• plánovacie inštitúcie 

• organizácie zriadené štátom so zameraním na ciele danej prioritnej osi (verejná doprava) 

• miestna a regionálna samospráva 

 
Oprávnené aktivity:  

• 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 

 
Časový rámec výzvy:  

• výzva je otvorená nepretržite s každoročnými konečnými termínmi stanovenými na 31. októbra a 31. januára. 

 
Indikatívna alokácia výzvy: 16 690 000 € 



ZLEPŠENIE CEZHRANIČNÝCH 
VEREJNÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽIEB 

Oprávnení žiadatelia: 
• verejné inštitúcie 
• súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu 
• spoločnosti v štátnom vlastníctve 
• Európske zoskupenia územnej spolupráce EZÚS 
• mimovládne organizácie 
• rozvojové agentúry 
• miestne a regionálne samosprávy 
• univerzity a výskumné ústavy dopravy 

 
Oprávnené aktivity: 
• 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 

 
Časový rámec výzvy:  
• výzva je otvorená nepretržite s každoročnými konečnými termínmi stanovenými na 31. októbra a 31. januára 

 
Indikatívna alokácia výzvy: 10 980 000 € 

 



ZLEPŠENIE ÚROVNE CEZHRANIČNEJ 
MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A ROZŠÍRENIE 

CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI OBČANMI 

Oprávnení žiadatelia: 
• verejné inštitúcie 

• súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu 

• spoločnosti v štátnom vlastníctve 

• cirkvi 

• Európske zoskupenia územnej spolupráce EZÚS 

• mimovládne organizácie 

• rozvojové agentúry 

• miestna a regionálna samosprávy 

• univerzity a výskumné ústavy 

• komory 

• organizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia) 

 

Oprávnené aktivity: 

• posilnenie a zlepšenie možností spolupráce a efektívnosti spolupráce medzi rôznymi organizáciami (orgány verejnej správy) v konkrétnych 

odvetviach (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, prevencia rizík, vodné hospodárstvo, kultúra, atď.) prostredníctvom spoločných 

odborných programov, kurzov, výmeny skúseností, kapitalizácie a výmeny know-how atď. 

• podpora aktivít zameraných na zlepšenie cezhraničných služieb poskytovaných spoločne a rozvoj malej infraštruktúry potrebnej na 

poskytovanie spoločných služieb 
 

Indikatívna alokácia výzvy: 7 480 765 € 
 



 

 

Ďakujem za Vašu pozornosť!  
 

JUDr. Adriana Šklíbová 

REGIONIS SK, s.r.o. 

E-mail: asklibova@regionis-sk.eu 

Mobil: 0908 675 520 

 


