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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.  

Spuštěny první výzvy nového rozpočtového období 
- dotace pro podnikatele 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán 

Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejnilo první 

výzvy pro předkládání projektů do vybraných 

programů podpory určených pro podnikatele.  

 

Jedná se vůbec o první operační program nového 

rozpočtového období, který zahájil příjem žádostí o 

dotace. Program je určen na širokou škálu projektů, 

kde lze získat podporu na investice do výroby, vývoj 

nových produktů a výrobků, rekonstrukci objektů, 

energetické úspory, vzdělávání, podporu pro začínající 

mikropodniky či propagaci na zahraničních veletrzích a 

další témata. 

 

MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ 
SPOLUPRÁCE 

http://www.rravm.cz/O-spolecnosti/Aktuality/Spusteny-prvni-vyzvy-noveho-rozpoctoveho-obdobi-do
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Dotace na activity v cestovním ruchu 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pořadí již 

druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí 

dotací do Národního programu podpory cestovního 

ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné 

všem. Předkládat žádosti bude možné do konce června 

2015. 

 

Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce 

(vyjma statutárních měst). Dotace ze státního 

rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% 

celkových uznatelných výdajů akce. 

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování 

odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického 

zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty 

podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, 

zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a 

informačních systémů pro sluchově a zrakově 

postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení 

zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu 

zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných 

výstupů akcí. 

Investiční dotace pro zemědělce a potravináře 

Státní zemědělský intervenční fond bude přimat 

žádosti o investiční dotace av obalsti zemědělství a 

potravinářství. 

 

V současné době jsou fondem vyhlášeny dvě výzvy, u 

kterých výše dotace činí 40 % (za jistých podmínek až 

60 %) s minimální výší investice 100 000 Kč. 

Výzva je vypsána v rámci Programu rozvoje venkova 

na období 2014-2020 a příjem žádostí 

prostřednictvím portálu farmáře bude probíhat od 

26.9. do 12.10.2015. 

 

  

 

Putovní výstava fotografií projektů podpořených z 

ROP Střední Morava startuje 

 

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo od roku 2007 

prostřednictvím ROP Střední Morava investováno z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 18 

miliard korun. Jaké projekty byly z těchto peněz 

podpořeny a jak přispěly k obměně regionu, prezentuje 

výstava fotografií projektů, která postupně navštíví 9 

měst v jednotlivých okresech v obou krajích.  

 

Vystavované fotografie ukazují jen zlomek projektů, 

kterých bylo z ROP Střední Morava podpořeno 1 200. 

Více než 900 projektů za 15 miliard korun již dnes a 

denně slouží svému účelu. Dotace z EU významně 

ovlivnily kvalitu života v obou krajích a v mnoha 

ohledech změnily i podobu středomoravského regionu.  

 

Výstava vždy bude instalována na veřejně přístupném 

místě, na kterém se zdrží po dobu 2 týdnů. Pouze 

poslední zastávka putování – Zlín – bude hostit výstavu 

celý měsíc. 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika 2014 - 2020 

Pre programové obdobie je oficiálnym názvom 

programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika. Jeho skrátená podoba je: Interreg V-A SK-CZ 

Príprava nového programu Interreg V-A medzi 

Slovenskou republikou a Českou republikou pre 

programové obdobie 2014 – 2020 začala vo februári 

2012. Prípravu zastrešoval riadiaci orgán (Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národný 

orgán (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR). Na príprave 

nového programu sa podieľali zástupcovia slovenských i 

českých programových partnerov.    

Program vychádza z príslušných nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady zverejnených v Úradnom vestníku 

EU. 

1.6. – 31.8.2015 
 

http://www.rravm.cz/O-spolecnosti/Aktuality/Investicni-dotace-pro-zemedelce-a-potravinare


INFORMAČNÍ MOST – MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 

 

 

 

1.6. – 31.8.2015 
 


