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Program medziregionálnej spolupráce Interreg 
Europe 2021–2027 je jediným celoeurópskym 
programom, ktorý ponúka priestor pre spoluprácu 
všetkých regiónov EÚ, Nórska a Švajčiarska 
 
  

 
 

 

Cieľ Interreg Europe 

Budovanie kapacít a rozvoj európskych regiónov 
prostredníctvom spolupráce a vzájomnej výmeny 
skúseností a know-how medzi tvorcami regionálnych 
politík s cieľom zlepšiť fungovanie stratégií a politík 
regionálneho rozvoja.  

Rozsah programu 

 

• Výskumné a inovačné kapacity 

• Digitalizácia  
• Konkurencieschopnosť MSP     

• Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu 

• Digitálne pripojenie 

 

• Energetická účinnosť  
• Obnoviteľná energia 
• Inteligentné energetické systémy 

• Prispôsobenie sa zmene klímy,  
• Udržateľné hospodárenie s vodou 

• Obehové hospodárstvo  
• Ochrana prírody a biodiverzity 

• Udržateľná mestská mobilita  

Zdieľanie riešení pre regionálnu politiku 



 

 

 Inteligentné, udržateľné a intermodálne TEN-T 
 Udržateľná, klimaticky odolná, inteligentná a 

intermodálna vnútroštátna, regionálna a 
miestna mobilita 

 

 Efektívnosť a inkluzívnosť trhu práce 

 Sociálna ekonomika a inovácie 
 Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti 

 Rodinná a komunitná starostlivosť 
 Kultúra a cestovný ruch pre hospodársky rozvoj 
 Efektívnosť a inkluzívnosť trhu práce 
 Prístup k celoživotnému vzdelávaniu 
 Začlenenie marginalizovaných komunít 
 Integrácia migrantov 

 

 Trvalo udržateľný integrovaný územný 
rozvoj, kultúra, prírodné dedičstvo, trvalo 
udržateľný cestovný ruch a bezpečnosť 

 
 Implementácia politík regionálneho rozvoja  
 Monitorovanie verejnej intervencie 

 Riadenie finančných nástrojov 

 
Dva typy aktivít 

 Policy Learning Platform - využívanie získaných 
výstupov z ukončených projektov  

 Projekty – spolupráca regiónov pri výmene 
skúseností v oblasti spoločného regionálneho rozvoja 
 

 
Platforma poskytuje nepretržité príležitosti na 
učenie sa o politikách prostredníctvom prístupu k 
 

 

 

www.interregeurope.eu/policy-learning-platform 

znalostiam ľuďom      odbornej podpore 



 

 

 
Projekty zlepšujú politiky a stratégie regionálneho 
rozvoja cez výmenu osvedčených postupov a 
budovanie kapacít  
Pilotná aktivita umožní otestovať si identifikovaný 
príspevok k zlepšeniu politiky 
 

2 fázy 4-ročnej implementácie 
 
 

 

Cieľovou skupinou sú organizácie zodpovedné za 
vypracovanie a/alebo implementáciu politík  

Oprávnené subjekty 

 verejné orgány 

 orgány verejného práva  

 súkromné neziskové organizácie 
 

Geografické pokrytie 

 vyžaduje sa široké pokrytie 
 zapojenie viac a menej vyspelých regiónov 

 

 
Financovanie projektu 



 

 

 

 
                                       * EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 

 
 

Zjednodušené finančné pravidlá  
 

 Prípravné náklady 
Paušálna suma 17 500 € 

 Náklady na zamestnancov 

Pevné percento skutočných hrubých nákladov 
na zamestnancov 

 Administratívne náklady 

Paušálna sadzba vo výške 15 % nákladov na 
zamestnancov 

 Náklady na cestovné a ubytovanie 

Paušálna sadzba vo výške 15 % nákladov na 
zamestnancov (skutočné náklady len v 
špecifických prípadoch) 

 Externá expertíza a služby 
 Vybavenie 
 Infraštruktúra a práce 

Len pre pilotné aktivity 
 

Plus: 
 zjednodušené vykazovanie, rýchlejšie platby 

 menej kontroly (vzorkovanie, overenie založené na riziku) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Národné kontaktné miesto programu Interreg 
Europe 2021-2027 

Ministerstvo hospodárstva SR 
sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych 
záležitostí 
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce  
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 
e-mail: interregeurope@mhsr.sk 
 

  
 


