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Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Informácie v prezentácii podliehajú 

schváleniu programu Európskou komisiou a 

validácii budúcim monitorovacím výborom 

Interreg Europe. 
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Zdieľanie riešení 

pre lepšiu regionálnu politiku 

29
ZAPOJENÝCH 

KRAJÍN

6
TÉM

379 mil.

ROZPOČET 
PROGRAMU
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Zlepšiť nástroje politiky regionálneho rozvoja (vrátane

programov cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu)

Ako?

Prostredníctvom výmeny skúseností, inovatívnych prístupov 

a budovania kapacít 

• Primárne určené pre tvorcov politík 

• Zameranie na výmenu skúseností

Ciele Interreg Europe

Na rozdiel od 
cezhraničnej alebo 

nadnárodnej spolupráce
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Čo je nástroj politiky

Prostriedok verejnej intervencie: 

• politika, stratégia alebo zákon vytvorený 

verejným orgánom na zlepšenie konkrétnej 

územnej situácie 

Nástrojmi politiky sú aj programy cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu. 
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Čo je zlepšenie politiky 

Projekty vykazujú tri typy výsledkov:

• nové projekty

• zmena v správe/riadení nástroja 

• zmena samotného nástroja politiky 
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Príklad zlepšenia nástroja politiky

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022

Inšpirácia z projektu:

Výmena osvedčených postupov týkajúcich sa najlepších dostupných
technológií a modelov spolupráce pre vytvorenie fungujúceho
modelu cirkulárneho obehového hospodárstva biologických
materiálov ako potravinový/biologický odpad, komunálny a
priemyselný kal a zvyšky poľnohospodárstva.

NSK v spolupráci so SPU v Nitre v rámci zlepšenia politiky:

1. zaviedol do už existujúceho dotačného programu LEADER NSK
podporu nových aktivít súvisiacich s obehovým hospodárstvom
(napr. zberné dvory, kompostoviská, tvorba stratégií na využitie
energie z bioodpadu);
2. realizoval projekty a aktivity, ktoré prispeli k rozvoju obehového
biohospodárstva v rámci aktivity Ponitrianskeho združenia pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi, vrátane nakladania s
biologicky rozložiteľným odpadom.
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1 prierezová priorita budovania kapacít šesť tém.

Rozsah programu 

Princíp koncentrácie (80%)
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Projekty

Zapojené regióny vymieňajúce si skúsenosti v oblasti

spoločného regionálneho rozvoja

Policy Learning Platform

Ďalšie využívanie úspechov projektov a sprístupnenie 

výhod programu všetkým 

Dva typy aktivít
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Poskytuje nepretržité príležitosti na učenie sa o politike

prostredníctvom prístupu k:

Platforma v skratke 

#policylearning

znalostiam ľuďom odbornej podpore

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform  
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• Množstvo dostupných politických riešení 

Prístup k znalostiam

Analytické informácie o 
politike, správy a publikácie 

Databáza osvedčených 
postupov z celej EÚ 
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• Inšpirácia o politikách od aktéra k aktérovi 

Prístup k ľuďom

Komunita 25 000+ 
aktérov

Podujatia na vytváranie sietí 
a učenie sa o politike 
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• Bezplatné služby odbornej podpory

Peer reviews

Matchmaking sessions

Poradenské centrum pre politiky 

Požiadajte o odbornú podporu kedykoľvek 

Prístup k odbornej podpore

https://www.interregeurope.eu/get-policy-advice


