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Sharing solutions for 
better regional policies 

European Union | European Regional Development Fund 

Čo je v programe nové 

Interreg Europe je nástupcom programu INTERREG IVC 2007-2013. Nový program má množstvo 

nových znakov. Pozrite sa, aké to sú. 

1. Nový princíp – zlepšiť programy štrukturálnych fondov 
Jedným z nových poslaní programu Interreg Europe je zlepšiť programy štrukturálnych fondov prostredníctvom 

svojich 2 opatrení – projektov spolupráce a platforiem pre štúdium politík. Ide o cieľ stanovený článkom 2 ods. 

3 písm. a) nariadenia o EÚS. 

Pre projekty to znamená, že sa musia zamerať na zlepšenie programov cieľa 1 – Investovanie do rastu a 

zamestnanosti alebo programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca. Minimálne polovica nástrojov 

politiky , ktorými sa regióny EÚ v projektoch zaoberajú, musí byť programami štrukturálnych fondov. Riadiace 

orgány alebo sprostredkovateľské orgány týchto programov by mali byť priamo zapojené do partnerstva.  

2. Silnejšie tematické zameranie 

    

Výskum a inovácie Konkurencieschopnosť 
MSP  

Nízkouhlíkové 
hospodárstvo 

Životné prostredie a 
efektívne využívanie 
zdrojov 

 

Téma informačných a komunikačných technológií sa považuje za prierezovú tému, relevantnú  pre všetky 

zvolené tematické ciele. A Digitálna agenda pre Európu bola zavedená ako nový horizontálny princíp. 

3. Nové opatrenie – platformy pre štúdium politík 
Interreg Europe doplnil medzi svoje opatrenia nový prvok – platformy pre štúdium politík. Všetci tí, ktorí sa 

zaujímajú o regionálny rozvoj, aj v prípade, že nie sú partnerom v projekte, sa môžu zapojiť do výmeny znalostí 

a štúdia politík, ktoré uľahčia experti v štyroch programových témach. 



 

 

      

       Interreg Europe  |  Čo je nové - NKM  |  2 / 3

Platformy budú: 

� prispievať k budovaniu kapacít a štúdiu politík v celej EÚ prostredníctvom sieťovania a výmeny 

skúseností medzi všetkými relevantnými zainteresovanými organizáciami, 

� využívať a šíriť výsledky projektov medziregionálnej spolupráce a 

� zlepšovať kvalitu obsahu programu. 

4. Nové znaky projektov 
Program si ponechal projekty medziregionálnej spolupráce ako kľúčové opatrenie na zlepšenie programov 

štrukturálnych fondov. V porovnaní s predchádzajúcim finančným obdobím sa vyvinulo veľa nových prvkov. 

a. Dvojfázové projekty 

Očakáva sa, že projektoví partneri sa budú 1 - 3 roky vzdelávať, vymieňať si skúsenosti a pripravovať akčné 

plány na zlepšenie politík. Po tejto fáze potom nasledujú 2 roky monitorovania, ako sa akčné plány 

implementujú. 

b. Akčné plány 

Projektoví partneri vytvoria akčný plán pre každý nástroj politiky, ktorý sa v projekte rieši. Tento plán poskytuje 

detailné informácie o tom, ako sa budú implementovať skúsenosti získané zo spolupráce s cieľom zlepšiť 

nástroj politiky, ktorým sa partneri zaoberajú v rámci špecifického regiónu. Špecifikuje napr.: 

� podstatu aktivít, ktoré sa majú implementovať, 

� časový rámec aktivít, 

� zapojených hráčov, 

� náklady (ak potrebné) a zdroje financovania (ak potrebné). 

c. Noví oprávnení partneri – súkromné neziskové orgány 

Interreg Europe otvára projekty pre verejné orgány, verejnoprávne subjekty a súkromné neziskové subjekty. 

Odteraz sa môžu do programu zapojiť tiež zástupcovia súkromných subjektov ako obchodné komory, klastre, 

odborové organizácie, asociácie zamestnávateľov alebo nevládne organizácie. Nemôžu však viesť projekt (tzn. 

vystupovať v pozícii vedúceho partnera). 

Právne postavenie partnerskej organizácie je špecifické v závislosti od každej krajiny a overujú ho národné 

kontaktné miesta/body. 
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d. Nové miery spolufinancovania 

Miera spolufinancovania Podľa právneho postavenia alebo umiestnenia  

85% EFRR Verejný alebo verejnoprávny z EÚ 

75% EFRR Súkromný neziskový z EÚ 

50% nórske financovanie Verejný, verejnoprávny a súkromný neziskový z NO 

švajčiarske financovanie Verejný, verejnoprávny a súkromný neziskový z CH 
 

Spolufinancovanie už viac nie je naviazané na status partnerského regiónu zapojeného do projektu (región 

cieľa konvergencia, prechodný alebo región cieľa konkurencieschopnosť). 

e. Skupiny zainteresovaných aktérov  

Aby bolo zlepšenie nástrojov politiky reálne, musia projekty vytvoriť skupiny zainteresovaných aktérov určené 

pre tie nástroje politiky, ktorým sa venujú. Projektoví partneri musia zaangažovať svojich zainteresovaných 

aktérov – organizácie kompetentné v oblasti, ktorou sa projekt zaoberá a tých, ktorí sú zodpovední za riešený 

nástroj politiky – do procesu medziregionálneho vzdelávania sa. 

f. Nové zjednodušenia  

� On-line projektová žiadosť 

� Žiadne finančné vykazovanie podľa komponentov – väčšia rozpočtová flexibilita 

� Žiadne opätovné potvrdzovanie partnerských nákladov na úrovni vedúceho partnera 

Odporú čania pre projektových žiadate ľov 

� Prečítajte si programový manuál 

� Najprv porozmýšľajte o tom, čo je potrebné vo Vašom regióne zmeniť 

� Doprajte si dostatok času na vypracovanie projektu s pomocou našich on-line asistenčných nástrojov 

� Buďte špecifický a konzistentný 

� Dobre popíšte nástroje politiky, ktorými sa zaoberáte a schopnosť partnerov ovplyvniť ich 

� Berte vážne proces štúdia politík 

� Najskôr plánovanie aktivít, potom plánovanie rozpočtu 

� Komunikácia slúži cieľu Vášho projektu 

� Skontrolujte hodnotiace kritériá 

Pre viac informácií pozri: www.interregeurope.eu   


