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Prioritné osi programu:  
P1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce  
P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia  
 
Žiadosti o finančný príspevok sú prijímané v rámci nasledovných oblastí podpory: 
I.2 Spolupráca a sieťovanie  
I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
I.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny  
II.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
 
Kód výzvy:              
OPSRCR/2009/02 
 
Dátum zverejnenia výzvy:      
5. novembra 2009 
 
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o finančný príspevok:   
5. februára 2010   
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1. Popis cieľov jednotlivých oblastí podpory 
  

1.1. Ciele oblasti podpory I.2 Spolupráca a sieťovanie 

� zlepšenie vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu medzi regionálnymi  
a miestnymi inštitúciami v rôznych oblastiach 

� spolupráca zložiek integrovaných záchranných systémov; príprava spoločných rozvojových  
a strategických dokumentov 

 
1.2. Ciele oblasti podpory I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť 

� vytváranie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva 
a zvyšovanie zamestnanosti 

� podpora zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily 
� zefektívnenie sociálneho začlenenia 

 
1.3. Ciele oblasti podpory I.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia 

� posilnenie cezhraničných aktivít hospodárskych aktérov 
� rozvoj verejných investícií do podnikateľskej infraštruktúry 
� podpora prepojení inštitúcií a podnikov zúčastňujúcich sa na výskume a vývoji 
 
1.4. Ciele oblasti podpory II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia 

� dobudovanie dopravnej infraštruktúry zabezpečujúcej napojenie jednotlivých území 
prihraničného územia na vyššie (celoštátne a medzinárodné) dopravné systémy 

� dobudovanie obslužných dopravných komunikácií v záujme zvýšenia atraktivity územia 
pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne 
a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch 
stranách hranice 

� rozvoj progresívnych a životné prostredie šetriacich dopravných systémov verejnej dopravy 
a pod. 

 
1.5. Ciele oblasti podpory  II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny  

� vytváranie podmienok pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu 
s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, kultúrnej krajiny ako aj jeho 
neopakovateľných špecifických daností 

� podporovanie rozvoja technickej infraštruktúry na odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd, 
podporovanie a posilňovanie protipovodňových opatrení, zlepšenie nakladania s odpadmi, 
podporovanie a rozvíjanie infraštruktúry na ochranu biodiverzity, charakteru krajiny a jej 
rehabilitácie, vrátane monitorovania životného prostredia 

 
1.6. Ciele oblasti podpory II.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia 

� podpora rozvoja informatizácie a prostredníctvom toho podpora rozvoja cezhraničnej integrácie 
� rozvojom IKT posilňovať a prehlbovať kontakty, komunikáciu a spoluprácu medzi obyvateľmi 

pohraničia, orgánmi verejnej správy, malými a strednými podnikateľmi, euroregiónmi 
a ostatnými cezhraničnými regionálnymi štruktúrami; rozvojom IKT prispieť aj k rozvoju 
znalostnej ekonomiky a posilňovaniu tvorby informačného obsahu 
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2. Podmienky oprávnenosti 
 

2.1. Oprávnenosť žiadateľov 

Podmienky oprávnenosti žiadateľov v rámci Programu sú nasledovné: 

� právna subjektivita je v súlade s legislatívou SR a ČR; 
� žiadateľmi sú výlučne právnické osoby; 
� žiadatelia majú sídlo na oprávnenom území SR a ČR (bližšie špecifikované  v časti 2.2 

Oprávnenosť územia). V odôvodnených prípadoch môžu mať žiadatelia sídlo aj mimo 
oprávneného územia (nie však mimo územia SR a ČR). V takých prípadoch však musí byť 
miesto realizácie a dopad projektu v oprávnenom území. Žiadateľ musí takýto postup zdôvodniť 
v Žiadosti o FP. Ide napr. o prípady, kedy je výkon určitých kompetencií vo výlučnej pôsobnosti 
subjektu, ktorý nemá sídlo v oprávnenom území a projekt by inak nemohol byť realizovaný 
(napr. správa lesov). 

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR je uvedený v prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa. 
 

2.2. Oprávnenosť územia 

Oprávnenými oblasťami, v ktorých je možné realizovať projekty operačného programu sú oblasti 
pohraničia na úrovni NUTS III, rozprestierajúce sa na území Slovenskej a Českej republiky. 
V Slovenskej republike ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja 
a v Českej republike o územie Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja. Každý 
podporený projekt musí zároveň na niektorú z týchto oblastí vykazovať preukázateľný cezhraničný 
dopad.  
 

2.3. Oprávnenosť aktivít 

Indikatívny popis aktivít je na úrovni prioritných osí uvedený v samotnom Programe. Predmetné aktivity 
boli definované s ohľadom na ich očakávaný príspevok k naplneniu globálneho cieľa Programu a jeho 
jednotlivých špecifických cieľov. Ich detailnejšie rozpracovanie na úrovni oblastí podpory je obsahom 
Programového manuálu, časť 2. - Prioritné osi a oblasti podpory. Vzhľadom na široký záber podpory 
Programu majú uvedené aktivity indikatívny charakter. 
 

2.4. Dĺžka trvania projektu 

Odporúčaná doba trvania projektu by nemala prekročiť 36 mesiacov v závislosti od cieľov 
a očakávaných výsledkov projektu. Projektom s dlhšou dobou realizácie bude venovaná osobitná 
pozornosť v rámci zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, pričom v odôvodnených prípadoch 
môžu byť schválené aj takéto projekty. 

 
2.5. Oprávnenosť nákladov  

Oprávnenosť nákladov upravujú nasledovné národné dokumenty: 
� Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov; 
� Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a  FS  

na 2007-2013 (pre českých partnerov). 

Rámcové princípy oprávnenosti platia pre všetky prioritné osi podporované z Programu. Oprávnenosť 
vynaložených výdavkov pri realizácii projektu bude posudzovaná individuálne tak, aby bol oprávnený 
výdavok vynaložený v súvislosti s dosiahnutím cieľa projektu, ktorý je v súlade s cieľmi danej prioritnej 
osi.  

Náklady, ktoré sa v rámci Programu považujú za neoprávnené, sú uvedené v Príručke pre žiadateľa  
(3.1 Oprávnenosť výdavkov a zásady tvorby rozpočtu).  
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3. Financovanie 

Alokácia na Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 bola stanovená vo výške  
92 740 141 EUR z príspevku Spoločenstva (ERDF).  
 
Indikatívne zostatky alokácie z ERDF: 
 

Prioritná os/Oblasť podpory Príspevok ERDF 

1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja 
cezhraničného regiónu a spolupráce 

10 071 205 EUR 

I.2. Spolupráca a sieťovanie 2 852 366 EUR 

I.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť 3 649 350 EUR 

I.4. Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia 3 569 490 EUR 

2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného 
prostredia 

26 827 434 EUR 

II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia 11 960 850 EUR 

II.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny 7 772 690 EUR 

II.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia 7 093 894 EUR 

Spolu 36 898 639 EUR 

 
3.1. Typ podpory 

Podpora v rámci Programu je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho 
fondu pre regionálny rozvoj a Štátneho rozpočtu SR a ČR.  

Minimálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na projekt  
je viac ako 20 000 EUR. Horná hranica na projekt nie je striktne stanovená. 
 

3.2. Podiel financovania 

Maximálna miera podpory zo zdrojov Európskej únie je 85 % z celkových oprávnených verejných 
výdavkov. Miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je viazaná na typ prijímateľa a na štát 
zúčastňujúci sa na Programe.  

V SR je miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo všeobecnosti 10 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu (výnimku tvoria ministerstvá a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,  
kde spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavuje 15 %).  

V ČR je miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pre miestny 
rozvoj 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (výnimku tvoria Ministerstvo pre miestny rozvoj 
a Centrum pre regionálny rozvoj ČR, kde je príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pre miestny 
rozvoj 15 %). Organizačné zložky štátu a ich príspevkové organizácie (okrem Ministerstva pre miestny 
rozvoj a Centra pre regionálny rozvoj ČR) nemajú nárok na spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva pre miestny rozvoj a spolufinancovanie si v plnej výške zabezpečujú zo svojej kapitoly 
štátneho rozpočtu. 
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Vzhľadom na to, že výška dotácie z ERDF sa vypočítava z verejných oprávnených výdavkov, uvedené 
miery spolufinancovania sa odlišujú v prípade, že sa jedná o súkromnú organizáciu, resp. 
spolufinancovanie danej organizácie je považované za súkromné:  

Slovenskí partneri – súkromný sektor Českí partneri– súkromný sektor 
ERDF – 80,75 % z celkových oprávnených 
výdavkov 

ERDF – 76,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov 

Štátny rozpočet – 14,25 % z celkových 
oprávnených výdavkov 

Štátny rozpočet – 13,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov 

Vlastné zdroje – 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov 

Vlastné zdroje – 10 % z celkových 
oprávnených výdavkov 

 

Bližšie pozri rozdelenie oprávnených žiadateľov o FP na verejný a súkromný sektor v Prílohe č. 1 
Príručky pre žiadateľa. 

 
3.3. Spôsob financovania 

Táto podpora je poskytovaná výlučne formou refundácie na základe skutočne vynaložených 
oprávnených výdavkov podložených relevantnou dokumentáciou zo strany partnerov. To znamená, že 
vedúci partner a jeho partneri (v prípade ich úspešnosti vo výberovom procese) sú povinní uhradiť 
výdavky spojené s realizáciou projektu najskôr z vlastných zdrojov a až následne môžu požiadať o ich 
refundáciu. Preto je potrebné, aby mali partneri zabezpečený dostatok vlastných finančných zdrojov na 
úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu, ktoré im budú na základe žiadosti o platbu spätne 
refundované. 

 

4. Podmienky poskytnutia pomoci 

V  rámci programu sú podporované iba spoločné projekty zahrňujúce partnerov, ktorí spolupracujú  
a pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na Programe. Jedným z kritérií pre kladné posúdenie 
oprávnenosti projektu je konzistentnosť aktivít partnerov, ktoré musia vecne spolu súvisieť, nadväzovať  
na seba a viesť k naplneniu spoločného jednotného cieľa partnerov projektu.  
 
Pri hodnotení projektov je kladený veľký dôraz na realizáciu strategických projektov s výraznou mierou 
inovatívnosti. Pri príprave projektu a jeho realizácii je nevyhnutné zohľadniť aj nasledovné aspekty  
- doplnkovosť aktivít projektu, pridanú hodnotu projektu cezhraničnej spolupráce, príspevok projektu  
k dosiahnutiu cieľov programu a uplatňovanie princípu vedúceho partnera a cezhraničnej spolupráce.  

Spoločný projekt sa spracováva do podoby dokumentácie Žiadosti o FP. Žiadosť o FP vrátane 
povinných príloh sa predkladá v požadovanej podobe a počte vyhotovení v zmysle pokynov uvedených 
v Príručke pre žiadateľa. 

Nevyhnutným predpokladom prijateľnosti projektu je splnenie formálnych kritérií (tzn. kritérií úplnosti 
dokumentácie Žiadosti o FP) a kritérií oprávnenosti projektu podľa podmienok stanovených v Príručke 
pre žiadateľa a v Programovom manuáli. Splnenie uvedených kritérií je predpokladom na to, aby bola 
Žiadosť o FP postúpená na ďalšie spracovanie, tzn. do fázy hodnotenia kvalitatívnych kritérií, 
cezhraničného dopadu a spolupráce a následne do výberového procesu. 

Riadiaci orgán po dohode s Národným orgánom v rámci výzvy vyhlasuje III. kolo s termínom uzávierky 
prijímania projektov dňa 5. februára 2010. Termín na osobné predloženie žiadosti o FP  
je do 14.00 hod. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania zásielky na pošte.  
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Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia kompletné Žiadosti o FP na Spoločný technický 
sekretariát v Bratislave alebo Info bod v Brne poštovou zásielkou, osobne alebo kuriérom na adresu: 
 

STS - Slovenská republika: 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Odbor cezhraničnej spolupráce 
Spoločný technický sekretariát 
Prievozská 2/B (budova Apollo Business Centrum) 
825 25 Bratislava 26 

Info bod - Česká republika: 
Centrum pro regionální rozvoj ČR 
Info bod, pobočka pro NUTS II Jihovýchod 
Dvořákova  44/14 
602 00  Brno   
 

 
5. Kritériá pre výber a hodnotenie projektov 

Hodnotiace kritériá pre žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktoré sú uvedené v Programovom 
manuáli a Stratégia výberu projektov boli schválené Spoločným monitorovacím výborom  
a sú zverejnené na webových stránkach programu. 
 
6. Kontakt pre bližšie informácie k výzve 

Ďalšie podrobné informácie k tejto výzve je možné získať na nasledovnej kontaktnej adrese: 
  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 
Oddelenie Spoločného technického sekretariátu 
Prievozská 2/B  
825 25 Bratislava 26 
e-mail: infoservis@build.gov.sk 
web: www.sk-cz.eu 
 
Na písomne predložené otázky (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky) týkajúce sa OP cezhraničnej 
spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 je Riadiaci orgán povinný odpovedať. Riadiaci orgán pre program 
zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) prostredníctvom vyššie uvedenej internetovej 
stránky.  
 
7. Prílohy 

Súčasťou výzvy sú nasledovné dokumenty: 

� Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 
� Programový manuál s prílohami 
� Príručka pre žiadateľa s prílohami 
� Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských žiadateľov a Metodická príručka oprávnených 

výdavkov pre českých žiadateľov 
 


