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1.
Nástroje 
pre tvorbu projektov
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Kroky pri tvorbe projektu

1. Skontrolujte relevantnosť

2. Nechajte sa inšpirovať

3. Podeľte sa o projektový nápad 

4. Nájdite si partnerov

5. Požiadajte o spätnú väzbu
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Je Interreg Europe ten pravý pre Vás?

 Zapájate sa do politiky regionálneho rozvoja?

 Hľadáte nové riešenia?

 Ste pripravení spolupracovať s partnermi z iných európskych 

krajín?

Skontrolujte relevantnosť

www.interregeurope.eu/your-projects-relevance
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Pred požiadaním o spätnú väzbu sami zhodnoťte svoj nápad

Skontrolujte relevantnosť

www.interregeurope.eu/check-project-relevance
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• Skontrolujte, aké aktivity náš program podporuje

Nechajte sa inšpirovať prebiehajúcimi projektami

www.interregeurope.eu/search-approved-projects
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• Skontrolujte, aké nápady na projekty už existujú a vyhľadajte partnerov

Nechajte sa inšpirovať inými projektovými nápadmi

www.interregeurope.eu/project-ideas
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• Zverejnite svoj nápad na projekt na našej webovej stránke a povedzte 
ostatným:

 čo by ste chceli robiť

 akých partnerov hľadáte

Podeľte sa o nápad projektu
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• Vyhľadajte ľudí alebo organizácie a nájdite partnerov projektu

Nájdite si partnerov

www.interregeurope.eu/community/members



SLIDE 10

• Akonáhle vypracujete všetky aspekty projektového návrhu

 požiadajte o programovú spätnú väzbu

Jedna spätná väzba na každý nápad počas verejnej výzvy

Naši pracovníci pre oblasť politík a financií Vám poskytnú 
spätnú väzbu:

• písomne

• telefonicky/online

Požiadajte o spätnú väzbu Spoločný sekretariát 
programu 

www.interregeurope.eu/ask-for-feedback
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2.
Ďalšie nástroje 
pomoci
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• Programový manuál

• Podmienky prvej výzvy na predkladanie projektových 

návrhov

Dôležité dokumenty
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• Pravidelné online stretnutia s pracovníkmi pre oblasť 

politiky a financií

• Odpovede na všetky Vaše otázky o príprave projektu v 

rámci prvej výzvy na predkladanie návrhov

• Počas trvania výzvy: od apríla 2022

• Zvyčajne v piatok od 10:00 h.

Online hodiny otázok a odpovedí Spoločného 
sekretariátu programu
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• Sekcia Často kladených otázok (FAQ) na webovej stránke 

programu

• Kontaktný formulár

Doplňujúce otázky
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3.
Pomoc 
kontaktného 
miesta
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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

Mgr. Miroslava Dianišková, 02/4854 5019, miroslava.dianiskova@mhsr.sk

Ing. Katarína Nagy, 02/4854 2604, katarina.nagy@mhsr.sk

JUDr. PhDr. Andrej Trtala, 02/4854 7278, andrej.trtala@mhsr.sk

Národné kontaktné miesto programu Interreg 
Europe 2021 - 2027 na Slovensku

https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2021-2027


