
SLIDE 1

1. verejná výzva

Interreg Europe 2021-2027

On-line informačný deň
10. mája 2022
Bratislava, SK



SLIDE 2

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Informácie podliehajú schváleniu programu 

Európskou komisiou a validácii budúcim 

monitorovacím výborom Interreg Europe. 



SLIDE 3

Načasovanie: 5. apríla 2022 – 31. mája 2022 o 12:00 SELČ

Rozpočet:         až 130 miliónov eur

Zameranie:       všetky témy sú otvorené

Pokrytie:           všetky regióny programovej oblasti

1. verejná výzva



SLIDE 4

8 týždňov

Otvorenie: 5. apríl 2022 (portál dostupný)

Ukončenie: 31. máj 2022 o 12:00 SELČ

Vyhodnotenie:   koniec roka 2022

Návrh balíčka pre žiadateľov dostupný na 

https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Načasovanie výzvy



SLIDE 5

+ nórske fondy

Rozpočet 1. verejnej výzvy

* EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

334
mil.
EFRR*

Celkový rozpočet
pre 1. verejnú 
výzvu až 40% 

130
mil.
EFRR*



SLIDE 6

Témy 1. verejnej výzvy

Princíp koncentrácie (80%)

Všetky témy otvorené



SLIDE 7

• Výskumné a inovačné kapacity, využívanie pokročilých technológií

• Digitalizácia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 
verejnej správy

• Udržateľný rast a konkurencieschopnosť MSP a tvorba pracovných miest v 
MSP, a to aj prostredníctvom produktívnych investícií

• Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a 
podnikanie

• Digitálna pripojiteľnosť

Prehľad tém
v rámci 80%



SLIDE 8

• Energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov

• Obnoviteľná energia

• Inteligentné energetické systémy, siete a uskladnenie

• Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizika katastrof, odolnosť

• Prístup k vode a udržateľné hospodárenie s vodou

• Obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje

• Ochrana a zachovanie prírody a biodiverzity, zelená infraštruktúra, 
znižovanie znečistenia

• Udržateľná mestská mobilita pre hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

Prehľad tém
v rámci 80%



SLIDE 9

• Účinnosť a inkluzívnosť trhu práce, prístup ku kvalitnému 
zamestnaniu, sociálna ekonomika

• Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, odolnosť zdravotníckych 
systémov, rodinná a komunitná starostlivosť

• Kultúra a cestovný ruch pre hospodársky rozvoj, sociálne začlenenie 
a sociálne inovácie

Prehľad tém
v rámci 80%



SLIDE 10

• Prístup k vzdelávaniu, odbornej 
príprave a celoživotnému 
vzdelávaniu, dištančnému a online 
vzdelávaniu a odbornej príprave

• Začlenenie marginalizovaných 
komunít, nízkopríjmových 
domácností a znevýhodnených 
skupín

• Sociálno-ekonomická integrácia
štátnych príslušníkov tretích krajín 
vrátane migrantov

• Odolná proti zmene klímy, 
inteligentná, bezpečná, udržateľná 
a intermodálna TEN-T

• Udržateľná, odolná proti zmene 
klímy, inteligentná a intermodálna
vnútroštátna, regionálna a miestna 
mobilita

• Udržateľný integrovaný 
územný rozvoj, kultúra, 
prírodné dedičstvo, 
udržateľný cestovný ruch a 
bezpečnosť

Prehľad tém



SLIDE 11

Témy súvisiace s implementáciou politík regionálneho rozvoja

Napríklad:

• hodnotenie a monitorovanie nástroja politiky

• riadenie verejného obstarávania

• riadenie štátnej pomoci

• riadenie finančných nástrojov

Prehľad tém



SLIDE 12

Aká je pridaná hodnota vášho projektu?

Nezabudnite si skontrolovať:

www.interregeurope.eu/approved-projects

Inovatívny charakter



SLIDE 13

• Štyri oblasti, ktoré musia byť pokryté

Geografické pokrytie

Geografická 
oblasť

Krajiny zóny

Sever
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, 
Lotyšsko, Litva, Nórsko, Švédsko

Východ

Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, 
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko

Juh
Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, 
Malta, Portugalsko, Španielsko

Západ
Belgicko, Francúzsko, Írsko, 
Luxembursko, Holandsko, Švajčiarsko


