Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom INTERREG V-A, štartuje
Bratislava, 19. novembra 2015

Dňa 19. novembra 2015 bol v hoteli Bratislava
oficiálne
uzavretý
program
cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 –
2013 a zároveň oficiálne spustený program
INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko
2014 - 2020.
Programová oblasť zostáva nezmenená a bude na
slovenskej strane zahŕňať regióny Bratislavský a
Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane
severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a
Dolné Rakúsko.
Na základe kritérií predpísaných Európskou úniou budú v rámci programu podporené aktivity v
nasledovných témach:
Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
(Investičná priorita 1b – IP 1b)
Špecifický cieľ č. 1.1.: Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových
zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov,
spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení.
Špecifický cieľ č. 1.2.: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy
kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s
cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.
Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
(investičná priorita 6c pre špecifický cieľ 2.1 a IP 6d pre špecifický cieľ 2.2)
Špecifický cieľ č. 2.1.: Podporovať a zhodnocovať prírodné a kultúrne dedičstvo. Posilniť spoločné
prístupy na zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom za účelom
ďalšieho rozvoja územia programu, ako atraktívnej turistickej destinácie.
Špecifický cieľ č. 2.2.: Podporovať obnovu a riadenie ekologických koridorov. Zintenzívniť
cezhraničnú integráciu funkčných ekologických sietí a ekologickej infraštruktúry s cieľom zachovať
biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystémov.
Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave (investičná priorita 7c)
Špecifický cieľ č. 3.1.: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy.
Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre environmentálnu, nízkouhlíkovú a
bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.
Prioritná os 4: Posilnenie riadenia cezhraničnej a inštitucionálnej spolupráce (investičná priorita 11)
Špecifický cieľ č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území
pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie dobrého na všetkých
úrovniach verejnej správy.

Špecifický cieľ č. 4.2.: Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilniť spoluprácu medzi
inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (škôlky a základné školy) za účelom
spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov.
Financovanie:
85% - ERDF, 10% - národné zdroje, 5% - vlastné zdroje (spolufinancovanie žiadateľa). Nie je
stanovená minimálna ani maximálna finančná hranica, ale neoplatí sa pripravovať projekty, ktorých
rozpočet by bol nižší ako 100.000Eur. Taktiež sa zavádza paušál na nepriame náklady.
Dĺžka trvania projektov je max.36 mesiacov, konkrétne podmienky sa stanovia vo výzve. Forma výzvy
bude otvorená, t.j. projekty sa budú môcť predkladať priebežne, vždy sa časť uzavrie podľa toho ako
bude zasadať monitorovací výbor.
Prvú výzvu plánujú zverejniť koncom februára 2016, najneskôr začiatkom marca 2017.
Tento program je veľmi obľúbený a aj veľmi úspešný. Pre inšpiráciu ako projekty boli v minulosti cez
program podporené, odporúčame navštíviť stránku programu www.sk-at.eu, sekciu projekty 2007 2013 (http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/3-4_zoznam.php).
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