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DOTAČNÍ INFO K 28. 4. 2016 
 
 

INTERREG CENTRAL EUROPE  

26. 4. 2016 byla vyhlášena 2. výzva programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Žádosti mohou žadatelé před-

kládat do 23. 6. 2016. Více informací na http://www.interreg-central.eu/ 

 

 

INTERREG V-A Slovenská republika-Česká republika 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské re-

publiky vyhlásilo výzvy k předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek na realizaci pro-

jektů. 

 

1. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 

 Rozvoj místních iniciativ 

 Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi 

 
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi 
a inštitúciami (11b) 
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionál-
nych aktérov 
 

Alokace - 4 506 942 EUR 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 25. 7. 2016. 

 

2. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 

 Využívání inovačního potenciálu  

Příprava a vykonávání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů  

 
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU 
Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a 
školiacich programov (10b) 
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom 
zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce 
 

Alokace - 2 974 000 EUR 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 25. 7. 2016. 

 

 

 

http://www.interreg-central.eu/
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3. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 

Kvalitní životní prostředí 

Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví  

 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
(6c) 
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 
návštevníkov cezhraničného regiónu 
 

Alokace 14 332 000 EUR 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. 8. 2016. 

 

4. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 

Kvalitní životní prostředí  

Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NA-

TURA 2000 a zelených infrastruktur 

 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových 
služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d) 
Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v ob-
lasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území 
 

Alokace -  2 704 000 EUR 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu- 31. 8. 2016 

 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-

projektov/ 

 

 

Tomíčková Petra, 28. 4. 2016 
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