
Interreg SKHU Fond malých projektov 

v západnom pohraničnom regióne  
 

 

SKHU/1701/1.1/002, 

SKHU/1701/4.1/004  

 

Európsky fond regionálneho rozvoja  



                Hlavné ciele   

Zoskupenie bolo založené v záujme uľahčenia a 
podpory cezhraničnej, nadnárodnej a 
medziregionálnej spolupráce predovšetkým 
prostredníctvom projektov alebo programov. 

 



          Členovia EZÚS RDV a ich územia 

Európske zoskupenie územnej 
spolupráce Rába-Dunaj-Váh s 
ručením obmedzeným bolo 
založené v roku 2011, pozostáva z 5 
krajov: 

 Bratislavský samosprávny kraj 

 Župa Komárom-Esztergom 

 Župa Győr-Moson-Sopron 

 Trnavský samosprávny kraj 

 Župa Pest 



          Programové oblasti 

Západná programová oblasť: Východná programová oblasť: 

SKHU/1701/1.1/002 
SKHU/1701/4.1/004 

 



        Inštitúcie podieľajúce sa na realizácii FMP 

FMP je realizovaný prostredníctvom 4 strešných projektov:  

Vedúcim partnerom v západnej programovej  
oblasti je EZÚS Rába-Dunaj-Váh  

Vedúcim partnerom vo východnej programovej  
oblasti je EZÚS Via Carpatia 



       Projektoví partneri 

V rámci Fondu malých projektov bola rozhodovacia právomoc delegovaná z národnej na regionálnu úroveň  



Spolupráca na úrovni riadenia Programu spolupráce 

Monitorovací 
výbor  EZÚS RDV 

Vedúci partner SP 

 

Národný orgán 

MPaRV SR 

  
Spoločný technický 

sekretariát 
(Széchenyi Programiroda) 

 

Riadiaci orgán 

(KKM)   

 



Prípravy spojené s Fondom malých projektov v rámci 

západnej programovej oblasti 

1. kolo (dokumenty)  

 Žiadosť podaná k riadeniu strešného 
projektu v rámci oboch prioritných osí  

 Stratégia FMP v rámci oboch 
prioritných osí  

2. kolo (dokumenty) 

 Spoločný akčný plán  

 Príručka k hodnoteniu projektov  

 Rokovací poriadok Monitorovacieho 
výboru pre FMP  

 

 

 

 



Prípravy spojené s Fondom malých projektov v rámci 

západnej programovej oblasti 

Vypracované dokumenty  

Dokumenty súvisiace s Výzvou  

 príručka pre žiadateľa 

 formulár žiadosti s prílohami 

 hodnotiace hárky 

 oprávnené výdavky 

 a iné  

 

 

 

 



Ciele a prioritné osi FMP 

Celkový cieľ:   

 posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti  

 nadviazanie a posilnenie dlhodobej spolupráce 

 

 

 Špecifický cieľ 1. 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti 

 

 

 Špecifický cieľ 4. 1  - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej 

spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi 

 

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra 

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a 

osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 



PO1 – Príroda a kultúra 

 PO prispieva k investičnej priorite Zachovanie, ochrana, 
podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

 Výsledok ŠC:  
 Lepšie využívanie endogénneho prírodného a 

kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; 

 Zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít 
súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; 

 Zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom podpory spoločných aktivít 
zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných 
hodnôt; 

 Zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. 



Oprávnené aktivity PO1 - Oblasť Príroda 

 
 zachovanie a propagácia prírodného dedičstva v programovom území,  

 rekonštrukcia alebo výstavba doplnkovej infraštruktúry  

 (označenie miest, návštevnícke strediská, …), 

 výmena skúseností v oblasti ochrany prírody v pririečnych oblastiach, 

 tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie 
povedomia o životnom prostredí a tvorba a realizácia spoločných 
vzdelávacích programov, 

 tvorba a realizácia programov pre deti s lesníckou tematikou,  

 založenie komunitných záhrad, 

 tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných 
oblastí, 

 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu 
dedičstva (oprávnené len ako vstupy komplexných investičných 
projektov).   
 

 

 



Oprávnené aktivity PO1 - Turizmus 

 rekonštrukcia a značenie cyklistickej (nie cestnej)  a turistickej infraštruktúry, 

 organizovanie spoločných cyklotúr, 

 výstavba ekociest, 

 výstavba malej vodnej / riečnej infraštruktúry (pontónov, a pod.), 

 založenie kempov / táborov,   

 založenie a rozšírenie komunity ponúkajúcej prenájom napr. bicyklov, člnov,  a pod.,  

 vytvorenie konceptu turizmu malého rozsahu napojeného na lokálne environmentálne či 

kultúrne aspekty prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb, 

 organizovanie tematických zájazdov (hrady, historické príbehy, …), 

 organizácia športových a kultúrnych programov pre turistov, 

 aplikácia inovatívnych riešení a využívanie informačných a  komunikačných technológií),  

 rozvoj turizmu s vysokou pridanou hodnotou v špecifických segmentoch: 

kultúrny a environmentálny turizmus, gastroturizmus, športový turizmus, kongresový 

turizmus, agroturizmus, kúpeľný/termálny turizmus, náboženský turizmus, a pod.  



Oprávnené aktivity PO1 - Kultúra 

 propagácia kultúrneho dedičstva, 

 organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí, 

 organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov, 

 organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov, 

 zachovanie, oprava a renovácia náboženských lokalít, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva,   

 výstavba / označenie pútnických ciest, 

 organizovanie spoločných pútnických ciest, 

 organizovanie spoločných festivalov,  

 výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia,  

 príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby, 

 založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a pod.), 

 spolupráca vzdelávacích inštitúcií v oblasti hudby / divadla v programovom území, 

 vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov v rôznych oblastiach umenia, 

 organizovanie podujatí medzi družobnými obcami UNESCO v oblasti kultúry, 

 digitalizácia dokumentov pre knižnice 



Oprávnené aktivity PO1 - Šport 

 výstavba multifunkčných ihrísk, 

 organizovanie spoločných športových podujatí, 

 organizovanie spoločných športových líg, 

 organizovanie súťaží v rôznych športových disciplínach, 

 organizovanie športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím 
a pre marginalizované skupiny,  

 prezentácia nových a netradičných športových disciplín. 

 



PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 

správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblast 

 Prioritná os prispieva k investičnej priorite Podpora právnej 
a správnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami 

Výsledok ŠC: 

 posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna 
cezhraničná výmena skúseností, 

 zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o 
cezhraničné aktivity, 

 zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými 
skupinami žijúcimi v regióne, 

 zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev, 

 vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách, 

 vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý 
programový región, 

 zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu 



Oprávnené aktivity PO4  

 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov s významným cezhraničným dopadom,  

 tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu 
a pod.), 

  organizovanie podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. 
mladými zdravotne postihnutými ľuďmi, 

 organizovanie spoločných podujatí základných a stredných škôl, 

 vytvorenie komplexného bilingválneho workshopu pre bezpečné využívanie IKT nástrojov a kultúrnej 
hodnotovej mapy zapojených regiónov (napr. sada dvojjazyčných nástrojov, IKT nástroje – kultúrne služby, 
archívy, výskum...)  

 školenia, výmena skúseností (napr. organizovanie tréningov, letných škôl, letných akadémií, súťaží), 

 vydávanie brožúr, kníh, DVD, krátkych filmov...,  

 spoločné plánovanie a realizácia cezhraničných služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy, 

 tvorba právnych nástrojov a IKT riešení zlepšujúcich kvalitu poskytovania cezhraničných služieb  (posilnenie toku 
informácií, e-governance, m-governance, a i.), 

 vytvorenie cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, školení a vzdelávania, sociálnej starostlivosti, 
bezpečnosti, administratívy  (napr. poskytovanie dát) a pod., 

 spolupráca lokálnych médií (výmena informácií, spoločné tréningové programy, a pod.), 

 založenie cezhraničných médií, 

 tvorba a realizácia programov zameraných na marginalizované komunity 



Výška finančných prostriedkov  

vyčlenených na západnú  programovú oblasť 

 Celková alokácia z EFRR na PO1 – Príroda a 
kultúra 

 

 

 

 Celková alokácia z EFRR na PO4 - Podpora 
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 
správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

1 324 376,50 EUR 

3 973 129 EUR 

PO 1  
25% 

PO 4 
75% 

 
0% 
 

0% 

PO 1 PO 4



Výzvy plánované v rámci Fondu malých projektov 

•Trvanie výzvy: 2 mesiace 

•Rozpočet: 20% dostupných zdrojov  
1. výzva 

•Frekvencia hodnotení: 6 mesiacov 

•Rozpočet: 80% dostupných zdrojov  

•Plánované vyhlásenie výzvy: 2019, 
kým sú zdroje dostupné   

2. výzva 



www.rdvegtc-spf.eu 
 

 

 

info@rdvegtc-spf.eu 
 

 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/


Ďakujem za pozornosť! 

Obsah tejto prezentácie nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.  


