INTERREG IIIC
Témy spolupráce, druhy operácií a nadnárodné riadiace orgány INTERREG IIIC
Spolupráca v rámci programu interregionálnej spolupráce sa realizuje prostredníctvom tzv. tém spolupráce,
ktoré predstavujú prioritnú oblasť spolupráce. Celkový rozsah spolupráce je rozdelený do piatich tém a
jednej doplnkovej témy.
Téma 1)
Výmena názorov a skúseností v oblasti činností podporovaných podľa Cieľa 1 a 2 ŠF EÚ.
Tento okruh je zameraný na podporu priamej spolupráce medzi verejnými orgánmi alebo ekvivalentnými
subjektami v celej EÚ podľa Cieľa 1 a 2 ŠF EÚ.
Téma 2)
Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce, ktorá spája verejné orgány alebo
ekvivalentné subjekty zúčastňujúce sa programov INTERREG III A a INTERREG IIIB.
Cieľom tohto okruhu je umožniť výmenu skúseností a vytváranie sietí medzi prihraničnými a nadnárodnými
oblasťami. V rámci tejto témy je na jednotlivé subjekty kladený dôraz na širší stupeň spolupráce.
Téma 3)
Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce v rámci mestského rozvoja.
Mestský rozvoj je v súčasnosti jednou z kľúčových oblastí regionálnej politiky v Európe. Naviac patrí k
cieleným akciám podporovaným v Iniciatíve Spoločenstva URBAN. Z uvedeného dôvodu by mala byť širšia
spolupráca podporená akciami, ktoré sa vzťahujú k problémom mestského rozvoja. V rámci tejto témy sa do
programu INTERREG IIIC môžu zapojiť mestá a mestské oblasti, vrátane malých a stredných miest.
Téma 4)
Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce spájajúca regióny, ktoré sú
zúčastnené v troch oblastiach regionálnych inovačných akcií na roky 2000-2006.
Pre toto plánovacie obdobie boli definované tri priority inovačných akcií: regionálne hospodárenie založené
na znalostiach a technologickej inovácii, informačná spoločnosť a regionálny rozvoj, regionálna identita a
udržateľný rozvoj.
Téma 5)
Výmena názorov a skúseností v rámci ostatných vhodných tém pre interregionálnu spoluprácu.
Ide o spoluprácu v oblasti výskumu, technologického rozvoja, malých a stredne veľkých podnikov,
informačnej spoločnosti, cestovného ruchu, kultúry a zamestnanosti, podnikania, životného prostredia a pod.
Doplnková téma 6)
Operácie v pohraničných oblastiach s kandidátskou krajinou.
Základnou podmienkou schválenia operácie je, aby vedúci partner projektu mal sídlo v jednom z
pohraničných regiónov s kandidátskou krajinou na vstup do EÚ. Pri operáciách s doplnkovou témou
„operácie v pohraničných oblastiach s kandidátskou krajinou“ môže byť minimálny príspevok z fondu ERDF
nižší.

Druhy operácií Programu INTERREG IIIC

Realizácia projektov v rámci jednotlivých tém spolupráce je zabezpečená niekoľkými formami označovanými
ako operácie. V súčasnosti sa pre Program INTERREG IIIC uplatňujú tri druhy operácií:

1. operácia regionálneho rámca (RFO – regional framework operation)

Predstavuje najzložitejšiu operáciu, ktorá má vytvoriť druh tzv. miniprogramu. Cieľom tejto operácie je
výmena skúseností v metodike a činnostiach založených na projektoch medzi skupinami regiónov. Ide o
snahu vytvoriť jasný strategický prístup pre interregionálnu spoluprácu partnerov, ktorý im umožní na dlhšiu
dobu rozvinúť proces výmeny názorov a skúseností. Pod týmito operáciami majú vznikať obmedzené počty
menších projektov, tzv. interných projektov. Regionálni partneri, ktorí spolupracujú v operácii RFO si
ustanovia pre účely výberu interných projektov samostatný riadiaci výbor na úrovni RFO. Každá RFO by
mala byť pripravená skupinou regionálnych orgánov alebo ekvivalentných regionálnych organizácií.
Podmienkou je účasť minimálne troch krajín, z ktorých najmenej dve musia byť členskými krajinami EÚ.
Príspevok ERDF na RFO môže dosahovať od 500 000 EUR až do 5 mil. EUR a Vedúci partner nesmie
použiť viac ako 40 % nákladov celého projektu.

2. individuálny projekt

Má za cieľ výmenu skúseností v metodike a činnostiach založených projektom. Cieľom operácie nie je len
prenos znalostí, ale aj skutočná spolupráca pri realizácii rôznych častí projektu, s významnou pridanou
hodnotou pre jeho účastníkov. Prenesenie výsledkov projektu z jedného regiónu do druhého by malo
predstavovať jeden konkrétny výsledok tohto individuálneho projektu. Projekty by mali zahŕňať partnerov
minimálne z troch krajín, z ktorých najmenej dve musia byť členskými krajinami EÚ. Celkový príspevok
ERDF pre individuálny projekt môže dosahovať od 200 000 EUR až do 1 mil. EUR.

3. vytváranie sietí

Podmienkou je účasť partnerov najmenej z piatich krajín, z ktorých minimálne traja musia byť z členskej
krajiny EÚ. Základným cieľom vytvárania sietí je výmena skúseností a prenos know-how. Siete majú za cieľ
spojiť rôzne regióny vo vnútri a mimo EÚ v realizačných metódach projektu a rozvoja. Konkrétne ide o akcie
ako sú semináre, študijné cesty a výmena personálu, ktoré majú zabezpečiť výmenu skúseností a vytváranie
expertíz. Tvorba sietí by mala viesť ku konkrétnym výsledkom, ktoré môžu byť po vyhodnotení ďalej šírené.
Celkový príspevok z fondu ERDF na tento druh operácie môže dosahovať sumu od 200 000 EUR až do 1
mil. EUR. Tvorba sietí môže pokrývať všetky témy, ktoré sú popísané v rámci programu s výnimkou témy č.
4. Schéma operácie tzv. siete.

