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Ako získať spätnú väzbu na Váš projektový zámer  

Spoločný sekretariát programu Interreg Europe Vám môže poskytnúť spätnú väzbu na Váš projektový zámer. Pár krokov k získaniu tejto pomoci.  

 

1. Skontrolujte, či je Vaša projektová idea vhodná 
 Je Vaša projektová idea relevantná pre program Interreg Europe? 

Skontrolujte na: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/ 

 

Pre inšpiráciu skontrolujte už schválené projekty na: 

http://www.interregeurope.eu/discover-projects/  

2. Zapojte sa do komunity Interreg Europe 

 Zaregistrujte svoj profil v našej komunite, alebo sa nalogujte do svojho 

účtu na: http://www.interregeurope.eu/  

 

Aby ste zaujali potenciálnych projektových partnerov, doplňte do svojho 

personálneho profilu informácie o svojej inštitúcii a obrázok/fotku. 

3. Do databázy Interreg Europe pridajte svoju projektovú ideu  
 Popíšte svoju projektovú ideu pre potenciálnych projektových partnerov 

a zverejnite ju, aby ste mohli začať s hľadaním partnerov. 

  

Užívatelia našej webovej stránky budú vidieť túto informáciu. 

4. Doplňte extra informácie o svojej projektovej idei 
Pre spätnú väzbu na Váš projektový zámer sa vyžadujú dodatočné informácie. 

Vidí ich len spoločný sekretariát. 

 Kliknite na ‘Ask for detailed feedback’ a vyplňte dodatočné informácie 

o svojom projekte. Zadajte viac detailov o: 

▪ riešených politických nástrojoch, 

▪ zainteresovaných partneroch,  

▪ plánovaných aktivitách, a pod. 

Čím viac detailov poskytnete, tým lepšie môžu naši zamestnanci pochopiť Váš 

projektový zámer a pomôcť Vám, aby ste ho vylepšili smerom k úspešnej 

žiadosti. 

5. Vyžiadajte si spätnú väzbu na svoj projektový zámer 
 Podajte rozšírenú verziu Vášho projektového zámeru a vyberte, v akom 

formáte by ste chceli dostať spätnú väzbu: 

▪ písomne, 

▪ cez Skype alebo telefonicky, 

▪ na podujatí (skontrolujte, či sa vo Vašej krajine organizuje 

podujatie s individuálnymi konzultáciami na: 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/) 

Naša asistencia funguje na základe pravidla „kto prv príde, ten prv berie“.  

Spätná väzba na predmetný projektový zámer sa poskytne len raz počas 

danej výzvy.  

 

Určite sa k Vám vrátime, pokiaľ nám to dovolia naše 

možnosti. 
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