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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

(obdobie január 2017 až december 2017) 
 

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
Riadiaci orgán:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
Dátum schválenia:  
Verzia:    1.1 
 

Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2017/05 

Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška FP 

určených na 
výzvu (zdroje 
EÚ v EUR) 

Poskytovateľ 

1  
Využívanie 
inovačného 
potenciálu  

1.2 
Zintenzívnenie 

využívania 
výsledkov 

aplikovaného 
výskumu najmä 

malými 
a strednými 

podnikmi  

 výskumné inštitúcie 
 vysoké školy s výskumnými 

pracoviskami 
 podnikateľské subjekty – malé 

a stredné podniky 
 komory a záujmové združenia 

právnických osôb (vrátane klastrov 
a sietí) 

 mimovládne (neštátne) neziskové 
organizácie 

 štát a jeho organizačné zložky 
 územná samospráva a jej 

organizačné zložky 
 organizácie zriaďované štátom, 

krajom, obcou, mestskou časťou 
a združením obcí 

 Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EŹÚS) 

SR:  
Trnavský kraj 
Trenčiansky kraj 
Žilinský kraj 
 
ČR:  
Juhomoravský kraj 
Zlínský kraj 
Moravskosliezsky kraj 
 
Výzva uplatňuje čl. 20, 
bod 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1299/2013. 
 
Výzva nepodporuje 
realizáciu trilaterálnych 
projektov. 

EFRR 
Uzavretá 

výzva 
Júl 

2017 
September 

2017 
3 200 000,00 MPRV SR 
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Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2017/06 

Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška FP 

určených na 
výzvu (zdroje 
EÚ v EUR) 

Poskytovateľ 

2 
 Kvalitné 
životné 

prostredie 

2.1  
Zvýšenie 

atraktívnosti 
kultúrneho 

a prírodného 
dedičstva pre 
obyvateľov 

a návštevníkov 
cezhraničného 

regiónu 

 štát a jeho organizačné zložky 
 územná samospráva a jej 

organizačné zložky 
 organizácie zriaďované štátom, 

krajom, obcou, mestskou časťou 
a združením obcí 

 mimovládne (neštátne) neziskové 
organizácie 

 záujmové združenia právnických 
osôb 

 okresné a krajské organizácie 
cestovného ruchu 

 Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS) 

SR:  
Trnavský kraj 
Trenčiansky kraj 
Žilinský kraj 
 
ČR:  
Juhomoravský kraj 
Zlínský kraj 
Moravskosliezsky kraj 
 
Výzva uplatňuje čl. 20, 
bod 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1299/2013. 
 
Výzva nepodporuje 
realizáciu trilaterálnych 
projektov. 

EFRR 
Uzavretá 

výzva 
Október 

2017 
December 

2017 
20 500 000,00 MPRV SR 
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Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2017/07 

Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška FP 

určených na 
výzvu (zdroje 
EÚ v EUR) 

Poskytovateľ 

1 
Využívanie 
inovačného 
potenciálu 

1.1 
Zvýšenie 

relevantnosti 
obsahu 

vzdelávania pre 
potreby trhu 

práce s cieľom 
zlepšenia 

uplatniteľnosti 
na trhu práce 

 školy/vzdelávacie inštitúcie 
 komory a záujmové združenia 

právnických osôb 
 mimovládne (neštátne) neziskové 

organizácie 
 štát a jeho organizačné zložky 
 územná samospráva a jej 

organizačné zložky 
 organizácie zriaďované štátom, 

krajom, obcou, mestskou časťou 
a združením obcí 

 Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EŹÚS) 

 Podnikateľské subjekty 
(zamestnávatelia) 

SR:  
Trnavský kraj 
Trenčiansky kraj 
Žilinský kraj 
 
ČR:  
Juhomoravský kraj 
Zlínský kraj 
Moravskosliezsky kraj 
 
Výzva uplatňuje čl. 20, 
bod 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1299/2013. 
 
Výzva nepodporuje 
realizáciu trilaterálnych 
projektov. 

EFRR 
Uzavretá 

výzva 
November 

2017 
Január 
2018 

4 000 000,00 MPRV SR 

 

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo 

ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. 

 


