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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.  

 

Dotace na demolice budov 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně vyhlásilo 

dotační program zaměřený na podporu demolic 

budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. 

Demolice objektu (který je ve vlastnictví žadatele) 

musí být následována celkovou revitalizací 

prostoru. 

Po realizaci projektu by mělo dojít k výstavbě 

objektu, který bude sloužit jinému účelu než 

sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní 

centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu 

je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu 

plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a 

zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací. 

Máte tak příležitost získat až 80 % dotaci (min. 300 

tis. Kč, max. 5 mil. Kč) na výše uvedený záměr. 

Poskytnutá dotace může být čerpána v období 

dvou let od přidělení dotace 

 

MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ 
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100% úspěšnost projektů na podporu dětských 

skupin 

 

RRAVM pomohla s přípravou projektů na vytvoření 

dětských skupin, které měli možnost žádat o 

podporu v rámci Operačního programu 

zaměstnanost. Všechny žádosti, které jsme 

připravovaly, byly podpořeny. 

Výzva byla zaměřena na vznik a provoz zařízení 

poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, 

resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní 

docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního 

procesu. V rámci rozpočtu je hrazeno vytvoření 

zařízení, mzdy a částečně  vybavení. 

 

V rámci této výzvy jsme pomáhali jak obcím, tak 

neziskovým organizacím s přípravou jejich žádostí o 

dotace. Všechny naše žádosti získali podpory ve výši 

95 až 100% výdajů a aktuálně jsou ve fázi zahájení 

realizace projektů. Na nové zařízení a se tak mohou 

těšit rodiče i děti např. ve Vsetíně či v Bukovince. 

Podpora návazné péče zdravotnických zařízení 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 5. května 

2016 průběžnou výzvu č. 31 zaměřenou na „Zvýšení 

kvality návazné péče. 

  

Podpora je vypsána v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifického cíle 

2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování 

zdravotních služeb a péče o zdraví“.  

  

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci 

přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, 

technologií a dalšího vybavení, které slouží pro 

poskytování zdravotních služeb v podporovaných 

oborech a metodách návazné péče podle Koncepce 

návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. 

  

Zasadnutie Spoločného monitorovacieho 
výboru 
 
Dňa 16. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie 

Spoločného monitorovacieho výboru programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Česká republika 2014 – 2020. 

Predmetom rokovania bolo stanovenie termínov 

na zverejnenie výziev na predkladanie žiadostí 

o NFP. Bolo dohodnuté, že v termíne do 22. apríla 

2016 vyhlási RO výzvu na predkladanie Žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na prioritné osi Programu Interreg V-A 

SR-ČR 2014 - 2020, s výnimkou investičnej 

priority 1b. Členovia SMV boli informovaní 

o prácach RO pri odblokovaní pozastavených 

platieb na programe. 

 

Indikatívny harmonogram výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok pre rok 2016 - aktualizácia 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce 

Interreg V-A Sk-CZ zverejňuje indikatívny 

harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok pre rok 2016. 

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) 

 

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so 

Spoločným technickým sekretariátom si Vás 

dovoľujú pozvať na SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV 

v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika 

 

 

 

1.3. – 31.5.2016 
 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251&page=6
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251&page=6
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251&page=6
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=257&page=5
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