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PROJEKT SMĚŘUJE K ROZVOJI AKTIVIT 
NA SPOLEČNÉM ÚZEMÍ REGIONU 
ZLÍN A TRENČÍN.  
 
SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ PŘISPĚJE K 
ODSTRANĚNÍ PŘESHRANIČNÍCH 
BARIÉR.  

 Sdružení měst a obcí Východní Moravy ve 
spolupráci s Trenčianskou regionálnou a 
rozvojovou agentúrou 

společně připravili projekt, jehož hlavním cílem je podpořit 

rozvoj společného informačního prostoru na obou stranách 

česko-slovenské hranice.  

Realizací projektu dojde k vytvoření informačního systému, 

který umožní mimo jiné využívání aplikací jako Sběrná 

místa pro tříděný odpad, aplikace Strategického plánování, 

či E-learning pro další vzdělávání.  

Státní podpora sportu na rok 2016 

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu 

žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v 

termínu od 1.2. do 24.2.2017. 

Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do 5000 tisíc 
obyvatel, a nově také obcím do 10 000 ob. (kdy předmět 
realizace se nachází v místní části do 1000 obyvatel) žádat 
do pěti podprogramů. 

 Podprogram 1: Údržba a obnova stávajících 
kulturních prvků venkovské krajiny  

 Podprogram 2: Údržba a obnova významných 
zemědělských historických dominant jedinečného 
charakteru a hasičských zbrojnic 

 Podprogram 3: Podpora údržby a obnovy 
historických zemědělských strojů a zařízení 

 Podprogram 4: Podpora pro vytvoření nebo obnovu 
místa pasivního odpočinku 

 Podprogram 5: Údržba a oprava poslních cest 
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Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov 

 Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom 

programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje 

Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (verzia 1.2), ktorá tvorí metodický základ 

popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 

programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika 

Prezentácia zo školenia pre odborných 

hodnotiteľov 

Dňa 8.2.2017 a 13.2.2017 sa uskutočnilo školenie pre 

odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika. 

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP TP č. 

INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro 

místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok v rámci technickej 

pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín 

uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017. 

OP životní prostředí výzva zeleň a voda v krajině  

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu 
na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti 
ochrany a údržby krajiny a zadržování vody.  
Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k 
následujícím opatřením: 

a) založení biocenter a biokoridorů ÚSES 
b) výsadby dřevin - stromořadí, remízy, založení nebo 
obnova krajinného prvku ve volné krajině 
 

  

c) vytváření a obnova vodních prvků - např. tůní, 
mokřadů a malých vodních nádrží 
d) vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních 
toků 
e) výsadba a obnova zeleně v obcích nad 500 obyvatel 
– dotace 60%  
 
K podání žádosti je třeba mít zpracovanou 
projektovou dokumentaci a rozpočet konkrétního 
opatření. 
 
Dotace na cyklostezky 
 
Vyhlášení výzvy IROP - Cyklodoprava II, která si klade 
za cíl zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat do měsíce 
září. 
 
Obce, či svazky obcí budou moci získat 90 % dotaci, 
max 30 mil. Kč na:  

- rekonstrukci či výstavbu samostatných stezek pro 
cyklisty, nebo stezek pro cyklisty a chodce se 
společným či odděleným provozem 
- rekonstrukci či výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty, 
nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v 
přidruženém prostoru silnic 
- úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v 
hlavním dopravním prostoru 
 
Společně s těmito aktivitami je možné získat dotaci na 
proplacení projektové dokumentace a doprovodné 
aktivity jako je výsadba zeleně, výstavba veřejného 
osvětlení a v neposlední řadě výkupy pozemků. 
 
 

 

1.12.2016 – 28.2.2017 

28.2.21.8.2015 
 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=283&page=2
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