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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.  

Deň európskej spolupráce – Spoločne bez hraníc 

September sa niesol v duchu osláv európskej 

územnej spolupráce, pričom štartovací event 

štvrtého medzinárodného ročníka sa konal v dňoch 

od 15. do 16. septembra v Luxemburgu. Do tohto 

projektu sa už po štvrtý krát zapojilo Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV 

SR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Žilinský 

samosprávny kraj formou organizácie spoločensko – 

kultúrneho podujatia v meste Žilina. 

Pozvánka na EUROPEAN COOPERATION DAY 

2015 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

v spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České 

republiky a Žilinským samosprávnym krajom si Vás 

dovoľujú pozvať na European Cooperation Day 

2015, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 

2015 na Hrade Budatín v Žiline. 

MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ 
SPOLUPRÁCE 
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Predbežné termíny Interreg V-A SK-CZ - zmena 

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A 

SK-CZ pre programové obdobie 2014-2020 v 

spolupráci s Národným orgánom stanovil predbežné 

termíny konania úvodnej konferencie programu a 

vyhlásenia prvej výzvy v rámci programu. 

 

Podpora dopravní infrastruktury – Programy 

SFDI 

Státní fond dopravní infrastruktury aktuálně vyhlásil 

podmínky ke svým programům na příští rok. Příjem 

žádostí bude probíhat do ledna 2016. 

Podporu lze získat v následujících oblastech: 

 - Výstavba a údržba cyklostezek – podpora 85% 

- Stavební úpravy ve vazbě na silnice I., II. a III. tř. - 

bezbariérové úpravy nástupišť, rekonstrukce a 

úprav chodníků a přechodů pro chodce, výstavby a 

úpravy vjezdu do obce, Instalace světelného 

signalizačního zařízení - podpora 85% 

- Aplikace a řešení nových technologií na silnicích a 

dálnicích – podpora 75% 

K podání žádosti dotaci je třeba mít zpracovanou 

projektovou dokumentaci a vydané stavební 

povolení. 

Aktuálně vyhlášené dotační programy 

financované prostřednictvím státního rozpočtu 

na rok 2016 z Ministerstev pro místní rozvoj a 

školství mládeže a tělovýchovy 

Rádi bychom Vás  upozornili na aktuálně vyhlášené 

dotační programy financované prostřednictvím 

státního rozpočtu na rok 2016 z Ministerstev pro 

místní rozvoj a školství mládeže a tělovýchovy. 

Jedná se o následující oblasti podpory: 

 A. Program cestování dostupně všem 

 B. Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce 

do 3000 obyvatel 

 C. Fond rozvoje základních amatérských škol 

 D. Podpora územně plánovacích činností obcí 

 

  
 POZVÁNKA na Valné shromáždění Sdružení měst a 

obcí Východní Moravy,  

Shromáždění se bude konat dne 26.listopadu 2015 v 

10.00 hodin Babice (okr. Uherské Hradiště), Obecní 

úřad (od 9:30 hodin bude probíhat prezence) 

Program: 

1. zahájení  

2. volba komisí, zapisovatele, ověřovatele zápisu  

3. zpráva o činnosti SMO VM  

4. volba tříčlenného orgánu schvalující účetní závěrku 

svazku obcí  

5. Přijetí nových členů SMOVM 

6. T-mobil – aktuální stav a nabídka služeb pro členy 

SMOVM  

7. Dotační možnosti pro obce na rok 2016 – národní 

programy, evropské programy  

8. zpráva revizní komise  

9. výše členských příspěvků pro rok 2016  

10. návrh rozpočtu na rok 2016  

11. zpráva o činnosti RRA VM  

12. informace o společných projektech pro členy 

SMOVM v roce 2016 – digitální povodňové plány, další 

možnosti  

13. diskuse, různé  

14. závěr  

 

1.9. – 30.11.2015 
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