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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 došlo 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.  

Pozvánka na Valné shromáždění Sdružení měst a 
obcí Východní Moravy 
Vážení členové SMOVM, 

příjměte prosím pozvání na Valné shromáždění 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy, které se bude 

konat dne 23. června 2016 v 10.00 hodin v kulturním 

domě v Brumově-Bylnici. 

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie 

projektov predložených v rámci Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika 

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 výzvu na odborného 

hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v 

rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/01. 
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Doplnenie výzvy na odborného hodnotiteľa 

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 si Vás dovoľujú informovať o zmene výzvy na 

odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov 

predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika 

– Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/01 

vyhlásenej dňa 10.6.2016. 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců 

Operační program zaměstnanost vypsal novou dotační 

výzvu jejímž hlavním cílem je přispět ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím 

posilování odborných znalostí, dovedností a kompetencí 

zaměstnanců. V rámci projektu je možné naplánovat 

cyklus komplexních školení zaměstnanců až po dobu 2 

let. 

Výběr kurzů i lektorů se odvíjí od potřeb konkrétní 

firmy. 

 Je možné se zaměřit na všeobecné kurzy typu 

jazykového vzdělávání nebo ekonomických a právních 

kurzů, nebo také na odborné technické vzdělávání podle 

oboru podnikání firmy. V případě, že firma zaměstnává 

odborníka, který je schopen proškolit další 

zaměstnance, je možné do projektu zařadit také mzdu 

vlastního lektora. 

Výročná správa o vykonávaní programu Interreg V-

A Slovenská republika – Česká republika za roky 

2014 – 2015 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika zverejňuje 

Výročnú správu o vykonávaní programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 

2015. 

 

  

Nové výzvy Programu rozvoje venkova 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu 

žádostí v rámci Programu rozvoje venkova 2014-

2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice 

do zemědělských, lesnických i potravinářských 

podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více 

než 4,5 miliardy korun.  

Podporovány budou následující opatření: 

 LESNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

MEZI ÚČASTNÍKY KRÁTKÝCH 

DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ A MÍSTNÍCH 

TRHŮ 

Často je nám kladená otázka… “Prečo spolupracovať s 
vami?” 

 región poznáme ako svoju dlaň – pôsobíme tu 

od roku 1999, 

 regionálna pôsobnosť nás zaväzuje byť 

seriózni a čestní, pretože tu žijeme a keď Vás 

stretneme na ulici, chceme sa Vám pozrieť 

priamo do očí, 

 naše pracovné postupy sú overené časom, 

 máme stabilný tím, vieme sa zastúpiť a 

zabezpečiť kontinuitu aj v neľahkých časoch, 

 spolupracujeme s odborníkmi z regiónu, 

žiadosť o dotáciu Vám nespracovávame len preto, aby 

sme zarobili, ale hlavne preto, aby sme pomohli 

priniesť peniaze do regiónu a prispeli tak k tomu, aby 

sa nám tu spolu lepšie žilo. 

1.6. – 31.8.2016 
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