PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA
RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME)
CIP – 2004 – 2006
PRIORITA 1 : CEZHRANIČNÁ HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA
OPATRENIE
1. 1 Rozvoj a podpora podnikateľských miest a podnikateľskej
infraštruktúry v prihraničných oblastiach
Oprávnené aktivity:
•

•
•
•
•

zavádzanie, pôsobnosť a spolupráca medzi „cezhraničnými strediskami podnikateľskej inovácie
a informačnými centrami“ (napríklad kompetenčné strediská, strediská na prenos technológie, regionálne
centrá pre vypracúvanie návrhov, náučné parky, “Grenzüberschreitende Impulszentren – GIZ”(cezhraničné
impulzné centrá)) a poskytovanie podnikateľských služieb pre MSP, najmä prostredníctvom pomoci
(finančnej a poskytovania služieb), posilňovania kapitálu a podpory MSP v cezhraničných ekonomických
aktivitách;
budovanie infraštruktúry, ktorá spĺňa potreby podnikov nachádzajúcich sa v blízkosti hraníc;
pomoc pri zakladaní nových podnikov v pohraničných oblastiach a projekty zamerané na hospodársky rozvoj;
podpora cezhraničnej spolupráce medzi vedou a hospodárskymi činnosťami s cieľom podporovania
inovačných nápadov a marketing pre výstupy výskumu a vývoja;
šírenie informácií vzťahujúcich sa na výsledky výskumu a vývoja.

OPATRENIE 1.2 Spolupráca
podnikateľské aktivity
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•

medzi podnikmi (MSP) a poradenstvo pre cezhraničné

podpora pre hospodársku spoluprácu a spoluprácu v rámci a medzi výskumnými a vývojovými inštitúciami,
pomoc pre spoločný vývoj nových výrobkov a výrobné procesy vrátane marketingu a reklamy (napríklad
v priemysle a poľnohospodárstve), podpora vzniku profesijných asociácií podnikov (napríklad manažérstvo);
budovanie cezhraničných väzieb v hospodárskej spolupráci a platforiem pre všetky sektory (napríklad väzby
ponuky a dopytu, SME a spoločné podniky, sprostredkovanie obchodu a zoskupovanie);
podpora existujúcim platformám a inovátorským podnikom za účelom propagácie inovačných myšlienok
a marketingu výstupov vývoja a výskumu;
sprievodné poradenstvo a príprava na cezhraničné ekonomické činnosti (napríklad export/import,
poukazovanie na rozdiely v právnych systémoch);
vytváranie nových cezhraničných podnikateľských služieb vrátane služieb obyvateľstvu a súkromnému
sektoru (prenos technológií, šírenie informácií atď.);
budovanie informačných systémov a podpora implementačných činností (partnerská výmena, špecializované
veľtrhy, informácie týkajúce sa financovania atď.);
sprievodné analýzy a štúdie, ktoré sa zameriavajú na obsah týchto opatrení;
podpora pri zmene tradičných výrobných štruktúr (napríklad poľnohospodárstvo) prostredníctvom prenosu
súboru poznatkov a skúseností, silnejšieho povedomia výrobcov pre stabilný odbyt, obzvlášť trhov
a príležitostí vytvárania pridanej hodnoty;

OPATRENIE 1.3 Turizmus a voľný čas
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšírenie a zlepšenie činností v oblasti turizmu zameraného na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, kongresy,
kultúru a prírodu;
vytváranie spoločných cestovných destinácií a riadenie týchto spoločných destinácií;
siete technickej vybavenosti a turistických ponúk;
spoločný marketing pohraničných regiónov;
vytváranie spoločných zaujímavostí zosúladených tak, aby sa navzájom dopĺňali;
budovanie spoločnej infraštruktúry pre „čistý“ turizmus (spoločensky a environmentálne zlučiteľný turizmus);
budovanie a vývoj spoločných informačných a rezervačných systémov pre spoluprácu v odvetviach turizmu
a možností trávenia voľného času;
podpora prenosu súboru poznatkov a skúseností (napríklad praktické skúsenosti s existujúcimi miestnymi
a regionálnymi turistickými združeniami);
podpora agroturizmu;
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PRIORITA 2: DOSTUPNOSŤ
OPATRENIE 2.1 Zlepšenie cezhraničnej dopravy a telekomunikačnej infraštruktúry
Oprávnené aktivity:
•

•

rozvoj cezhraničnej infraštruktúry a podporovanie využívania rôznych druhov dopravy (napríklad budovanie
mostov, cestnej, železničnej, riečnej, leteckej a kombinovanej dopravy) na zlepšenie medziregionálnej
a nadregionálnej dostupnosti v pohraničných regiónoch (napríklad modernizácia technológie používanej na
vybratých železničných tratiach);
rozvíjanie cezhraničných informačných a komunikačných technológií ako aj potrebných aplikácií (napríklad
cezhraničné dátové diaľnice, regionálne strediská pre koordináciu s existujúcimi sieťami
a telekomunikačnými projektmi, atď.).

OPATRENIE 2.2 Organizácia dopravy a inžinierstva,
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•

podpora organizácie a plánovania dopravy orientovanej na cezhraničné oblasti, zameranie na cezhraničné
hospodárske a turistické strediská;
štúdie uskutočniteľnosti a plánovanie;
zlepšené a viacnásobné ponuky cezhraničnej hromadnej osobnej dopravy a logistika;
siete pre logistiku nákladnej dopravy;
vytváranie, rozvoj a rozširovanie dopravných aliancií, cezhraničných informačných systémov, dopravných
a logistických konceptov, štúdie a plány uskutočniteľnosti, analýzy, zakladanie logistických centier a rozvoj
a zakladanie sietí.

PRIORITA 3: CEZHRANIČNÉ ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY A SIETE
OPATRENIE 3.1 Podpora cezhraničných organizačných štruktúr a rozvoj
cezhraničných sietí
Oprávnené aktivity:
•

•
•
•
•

ďalší rozvoj organizačných štruktúr a sústavy spolupráce v špecifických oblastiach (napríklad euroregióny,
regionálny manažment, mestské siete, administratíva a agentúry regionálneho rozvoja, sústava spolupráce
v špecifických oblastiach ako zdravotná starostlivosť, mládež, ženy, sociálne záležitosti, integrácia, civilná
ochrana, kultúra, ochrana pred kriminalitou atď.);
rozvoj spolupráce medzi mestami a vidiekom;
koordinácia a organizácia cezhraničných projektov;
styk s verejnosťou a informačný manažment;
činnosti na zvýšenie kompetencií inštitúcií v regionálnom a spoločensko-kultúrnom rozvoji

OPATRENIE 3.2 Mikroprojekty vrátane činnosti „ľudia ľuďom“ a malé pilotné prjekty

PRIORITA 4: ĽUDSKÉ ZDROJE

OPATRENIE 4.1 Rozvoj regionálnych trhov práce v kontexte rozširovania EÚ
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

zavedenie monitorovania a informačných systémov pre spoločný trh (napríklad politika trhu práce, štatistika,
otvorené pozície);
intenzívnejšia spolupráca a budovanie sietí medzi činiteľmi regiónu a sociálnymi partnermi ako aj prenos
súboru poznatkov a skúseností;
informácie o právnom rámci pre vzťahy na trhu práce (sociálna politika, predpisy týkajúce sa
nezamestnanosti, bezpečné podmienky pre pracovníkov, atď.);
rozvoj regionálnych cezhraničných „úradov práce“;
analýzy a štúdie;
budovanie systémov regulácie s cieľom vytvárania vzťahov pre sociálne integrovaný cezhraničný trh práce;
vytváranie pracovných príležitostí v úzkom vzťahu k základným regionálnym kompetenciám (napríklad
turizmus, nové médiá a informačné technológie, služby obyvateľstvu, kvalifikovaní technickí pracovníci,

vysokokvalifikovaní odborníci so špecifickým „východoeurópskym know-how);
informatívne a špecifické udalosti (manuále a pod.);
zakladanie EURES partnerstiev.
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OPATRENIE 4.2 Rozvoj spolupráce a infraštruktúry v oblasti vzdelávania,
doškoľovania a vedy
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj a realizácia spoločných vzdelávacích a odborných programov dôležitých pre regionálny rozvoj
a cezhraničnú stratégiu (napríklad životné prostredie, turizmus, nové médiá, služby obyvateľstvu, jazykové
kurzy, civilná obrana, atď.);
realizácia a zvyšovanie vzdelania, ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie a výskumnej infraštruktúry (napríklad
ochrana obyvateľstva);
realizácia cezhraničných informačných služieb a centier vzťahujúcich sa na možnosti vzdelávania a odbornej
kvalifikácie;
podporné programy pre zakladanie školiacich a rekvalifikačných stredísk;
výmena programov na inštitucionálnej úrovni;
vypracúvanie viacjazyčných učebných materiálov;
vypracúvanie a vykonávanie štúdií a analýz v oblasti rozvoja vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, odborných
kvalifikácií, vedy a výskumu;
budovanie systémov týkajúcich sa oblasti vzdelávania a odborných kvalifikácií;
podpora cezhraničných projektov organizovaných pre minority (výmeny, podpora, odborné a výskumné
projekty), ako aj podpora marginalizovaných skupín;
vytváranie spoločných poradenských štruktúr;
zakladanie sietí, organizovanie seminárov, špecifických udalostí a priestorov pre dialóg;
práca s verejnosťou.

PRIORITA 5: UDRŽATEĽNÝ ÚZEMNÝ A ENVIRONMENTÁLNY ROZVOJ
OPATRENIE 5.1 Riadenie zdrojov, technická infraštruktúra a zásoby obnoviteľnej
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

štúdie a koncepty (environmentálne plánovanie), monitorovanie životného prostredia a informačné systémy,
ekologický výskum, napríklad sledovanie ovzdušia, vody, pôdy, energií);
podpora vývoja technológií a procesov neškodných pre životné prostredie;
činnosti v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva (pilotné projekty, cezhraničné koncepty
a infraštruktúra, štúdie uskutočniteľnosti), napríklad rekonštrukcia kanalizačných sústav a čističiek
odpadových vôd;
obnova kontaminovaných plôch;
vybavenie technickej infraštruktúry (vodárenské sústavy, kanalizácia, plyn, energia a likvidácia odpadu);
práca s verejnosťou a pozdvihnutie verejného povedomia;
vytvorenie environmentálneho a technologického fondu pre podniky pôsobiace pozdĺž hranice v oblasti
ochrany životného prostredia, energií a obnoviteľných zdrojov energie.

OPATRENIE 5.2 Ochrana prírody a životného prostredia vrátane národných
a prírodných
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonštrukcia a budovanie infraštruktúry týkajúcej sa životného prostredia (národné parky, prírodné parky,
chránené oblasti);
spoločné marketingové činnosti týkajúce sa národných a prírodných parkov a chránených oblastí;
zachovanie, rozširovanie a udržateľný rozvoj opatrení v oblastiach ochrany prírody a životného prostredia;
spoločné riadiace programy;
spoločné projekty pre obnoviteľné energie / činnosti v poškodených oblastiach;
plánovanie a monitorovanie projektu;
spoločné turistické projekty;
práca s verejnosťou a zvýšenie verejného povedomia.

OPATRENIE 5.3 Cezhraničný územný rozvoj v mestských a vidieckych oblastiach
Oprávnené aktivity:
•
•
•
•

podpora štúdií a analýzy v oblastiach regionálneho rozvoja, územného
hospodárskeho rozvoja, environmentálnych a mestských technológií;
strategické štúdie v rámci procesu rozširovania;
akcie na podporu zvyšovania povedomia pre udržateľný priestorový rozvoj;
štúdie uskutočniteľnosti a cezhraničné pilotné projekty.
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a mestského

plánovania,

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA1
O nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len „ERDF“) pre opatrenie
1.1 a 1.2 môžu žiadať nasledovní koneční prijímatelia:
•

Záujmové združenie právnických osôb (§20 písm. f) Občianskeho zákonníka)

•

Občianske združenie (zák. č. 83/1990 Zb.)

•

Nadácia (zák. č. 34/2002 Z. z.)

•

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.)

•

Neinvestičný fond (zákon č. 147/1997 Z. z.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká škola (zák. č. 131/2002 Z. z.) Súkromné školy
Krajský školský úrad (zák. č. 596/2003 Z. z.)
SAV (zák. č. 133/2002 Z. z.)
Obec (zák. č. 369/1990 Zb.)
Samosprávny kraj (zák. č. 302/2001 Z. z.)
Orgány štátnej správy
Rozpočtové organizácie štátu (zák. č. 303/1995 Z. z.)
Príspevkové organizácie štátu (zák. č. 303/1995 Z. z.)
Slovenská živnostenská komora a obchodné a priemyselné komory
Príspevkové a rozpočtové organizácie obce

O nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len „ERDF“) pre opatrenie
1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 môžu žiadať nasledovní koneční prijímatelia:
•

Záujmové združenie právnických osôb (§20 písm. f) Občianskeho zákonníka)

•

Občianske združenie (zák. č. 83/1990 Zb.)

•

Nadácia (zák. č. 34/2002 Z. z.)

•

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.)

•

Neinvestičný fond (zákon č. 147/1997 Z. z.)

•

Vysoká škola (zák. č. 131/2002 Z. z.)

•

Súkromné školy

•

Krajský školský úrad (zák. č. 596/2003 Z. z.)

•

SAV (zák. č. 133/2002 Z. z.)

•

Obec (zák. č. 369/1990 Zb.)

•

Samosprávny kraj (zák. č. 302/2001 Z. z.)

•

Orgány štátnej správy

•

Rozpočtové organizácie štátu (zák. č. 303/1995 Z. z.)

•
•
•

Príspevkové organizácie štátu (zák. č. 303/1995 Z. z.)
Príspevkové a rozpočtové organizácie obce
Komory zriadené osobitným zákonom: Slovenská lesnícka komora, Slovenská komora audítorov, Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská živnostenská komora, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnicka
komora, Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Komora kominárov Slovenska, Slovenskej živnostenská
komora, Slovenská banská komora, Slovenská komora daňových poradcov, Komora geodetov a kartografov, Komora
reštaurátorov, Slovenská komora psychológov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská
komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora stredných zdravotníckych
pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora zubných lekárov, Komora veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky
Komory zriadené na základe zákona so širším predmetom:
Slovenská komora architektov
Slovenská komora stavebných inžinierov

•

O NFP z ERDF pre opatrenie 1.3, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2 a 5.3 môžu žiadať okrem vyššie uvedených konečných prijímateľov aj
cirkevné organizácie (zák. č. 308/1991 Z. z.).
1.8 FINANCOVANIE
Výška nenávratného finančného príspevku NFP z ERDF na projekt nie je v rámci jednotlivých opatrení obmedzená, t. zn., že
nie sú stanovené žiadne min. a max. hranice pre výšku nenávratného finančného príspevku.
Podiel financovania z fondu ERDF je 75 % pre oblasti Cieľa 1(Trnavský samosprávny kraj) a 50 % pre oblasti Cieľa 2
(Bratislavský samosprávny kraj).
Podiel spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je 25 % (Cieľ 1), resp 50 % (Cieľ 2) pri konečných prijímateľoch zo štátnych
rozpočtových a príspevkových organizácií a 20 % (Cieľ 1), resp. 45 % (Cieľ 2) pri ostatných konečných prijímateľoch.
Podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov konečného prijímateľa je 0 % pri konečných prijímateľoch zo štátnych
rozpočtových a príspevkových organizácií a 5 % pri ostatných konečných prijímateľoch.
DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU
Maximálna dĺžka trvania projektu je 20 mesiacov, pričom doba trvania projektu musí byť v súlade s časovým harmonogramom
uvedeným vo formulári žiadosti o NFP.
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