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INTERREG IVC (2007-2013)

Miestne / regionálne orgány si vymie ňajú skúsenosti 
s inými orgánmi v Európe, ktoré čelia podobným výzvam, 

s cie ľom zlepši ť svoje postupy / politiky

Inovácie a znalostná 
ekonomika

37 (31%)

44 (36%)

20 (17%)

18 (16%)

Innovation, research and
technology development

Entrepreneurship and
SMEs

Information Society

Employment, human
capital and education

Životné prostredie a prevencia 
pred rizikami
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Príspevok SR do rozpo čtu programu – 90 662 €

Celkový alokovaný rozpo čet SPP – cca. 3,4 mil. € (z toho 2,9 mil. € z EFRR)
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Stratégia EÚ2020

INTELIGENTNÝ
RAST

Hospodárstvo založené 
na znalostiach a 

inováciách

ZELENÝ RAST

Zelenšie a 
konkurencieschopnejšie 
hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje

INKLUZÍVNY RAST

Hospodárstvo s vysokou 
mierou zamestnanosti 

prispievajúce k sociálnej 
a územnej kohézii

Interreg Europe

má za cieľ ako neinvestičný program zlepšiť implementáciu regionálnych rozvojových 
politík a programov, predovšetkým programov štrukturálnych fondov, ako aj 

programov európskej územnej spolupráce cez podporu výmeny skúseností medzi 
regionálnymi aktérmi a prostredníctvom vzdelávania sa v oblasti tvorby politík
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Interreg Europe

pokrýva 28 štátov EÚ + Nórsko a Švaj čiarsko
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Rozpočet programu spolupráce pre obdobie 2014-2020

Interreg Europe

359 mil. €

Cieľ 1: 
Investovanie do rastu a zamestnanosti

340 mld. €

Cieľ 2: 
Európska územná spolupráca

10,2 mld. €
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Tematické zameranie

4 prioritné osi

Výskum a inovácie Konkurencie-
schopnos ť MSP 

Nízkouhlíkové 
hospodárstvo

Životné prostredie 
a efektívne

využívanie zdrojov

S3

inova čná 
infraštruktúra

inova čné 
reťazce…

energetická 
efektívnos ť

energia z 
obnovite ľných 

zdrojov

udržate ľná 
doprava …

vytváranie,

rozvoj,

rast MSP

prírodné 
dedi čstvo

kultúrne 
dedi čstvo

efektívne 
využívanie 

zdrojov
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Dve opatrenia

Projekty medziregionálnej spolupráce Platformy pre štúdium politík

Cieľ

….zlepšiť efektívnosť politík regiónov prostredníctvom výmeny
skúseností a to predovšetkým ich programov spadajúcich
pod cie ľ Investovanie do rastu a zamestnanosti

Cieľ

... prispieť k štúdiu politík v celej EÚ, najmä v oblasti
implementácie štrukturálnych fondov pre lepšie využívanie
projektových výsledkov a ich sprístup ňovanie iným
záujemcom

Služba poskytovaná v rámci každej prioritnej osi
prostredníctvom on-line nástroja spolupráce a tímu
expertov pre subjekty zapojené do implementácie programov
spadajúcich pod cieľ Investovanie rastu a zamestnanosti
alebo programov spolupráce a relevantné subjekty.

• poradenstvo pre regionálne zainteresované subjekty a projekty
• organizovanie expertných posudkov medzi regiónmi
• organizovanie tematických seminárov
• analýzy a diseminácia obsahu projektov cez špecializované

podujatia a publikácie
• výmena znalostí a sieťovanie medzi regiónmi v rámci nástroja

spolupráce

Výmena skúseností ukončená vypracovaním  

akčného plánu alebo riešením politického 

nástroja

Monitorovanie implementácie akčného plánu 

+ možné pilotné akcie
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Platformy pre štúdium 
politík

Otvorené všetkým regiónom

Projekty medziregionálnej 
spolupráce

obohacujú prispievajú

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3
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Projektové partnerstvo

• Verejné orgány ako hlavná cieľová skupina (napr. miestne, regionálne orgány)

• Orgány spravované verejným právom v zmysle Smernica 2004/18/ES

• Súkromné neziskové orgány

Partneri:
• min. 3 krajiny, z ktorých minimálne 2 partneri sú z členských štátov EÚ
• najefektívnejšie projektové partnerstvo v rozmedzí 5 až 10 partnerov
• zapojenie partnerov zodpovedných za daný politický nástroj 

Poradní partneri: 
• ponúkajú konkrétne schopnosti, ktoré môžu uľahčiť realizáciu projektu 
• neriešia politický nástroj, a preto nie je nutné, aby vypracovávali akčný plán

Skupina zainteresovaných aktérov:

• jedna na každý riešený politický nástroj



11

Financovanie

• Programový rozpočet z EFRR: 359 mil. €

o EFRR rozpočet pre platformy:  15.3 mil. €

o EFRR rozpočet pre projekty: 322.4 mil. € rovnomerne rozdelených 
medzi 4 prioritné osi (84 mil. €/prioritnú os)

• EFRR rozpočet odporúčaný pre projekt: medzi 1 až 2 mil. €

Miera 
spolufinancovania

V závislosti od právneho statusu

85% 
z EFRR vo forme refundácie

Verejné orgány alebo 
orgány spravované verejným právom 

75% 
z EFRR vo forme refundácie

Súkromné neziskové orgány 
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I. verejná výzva Interreg Europe v číslach  

261 počet projektových návrhov zaslaných
prostredníctvom on-line nástroja

2158 počet projektových partnerov zapojených do
predložených projektov

205 413 priemerná výška rozpo čtu projektového partnera
spolufinancovaného zo zdrojov EFRR

441 021 813 celkový rozpo čet predložených projektových
návrhov v rámci 1. výzvy zo zdrojov EFRR

I. verejná výzva - 22. júna do 31. júla 2015

II. verejná výzva - apríl  až máj 2016
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www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020

www.interregeurope.eu

interregeurope@mhsr.sk

facebook.com/interregeurope

twitter.com/interregeurope

changing-regions.eu
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