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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.  

400 milionů z evropských fondů na odstranění 

ekologických zátěží či analýzu jejich rizik 

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou 

vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním 

fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet 

nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází 

na území České republiky. 

Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů 

korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 

milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. 

dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci 

ekologických zátěží, ale i obce, kraje nebo obecně prospěšné 

společnosti. 

 

Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná 

místa, kde byl závadný stav způsoben před rokem 1989. 

Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou 

skládku. 

O dotace se mohou hlásit obce, kraje, obecně prospěšné 

společnosti, podnikatelské subjekty. 380 milionů korun je 

vyčleněno na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit, 

20 milionů na realizace průzkumných a do průzkumných 

prací a analýzu rizik. 

 

MEZIOBECNÍ ČESKO-
SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 



INFORMAČNÍ MOST – MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 

 
 

AKTUALIZÁCIA VZORU ZMLÚV PRE POSKYTNUTIE 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI 
TECHNICKEJ POMOCI 

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 aktualizuje vzor zmlúv pre poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v rámci 

technickej pomoci. 

Polyfunkční komunitní centrum 

centrum pro regionální rozvoj vyhlásilo výzvy na 

předkládáaní žádostí o dotace na polyfunkční 

komunitní centra. Budou podporována veřejná 

víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové 

komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 

kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 

situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Tato polyfunkční komunitní centra se musí tematicky 

zaměřovat na více typů aktivit, a 

to minimálně v tomto rozsahu: 

- sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb 

- volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na 

volný čas 

- kulturní/multikulturní služby nebo 

výchovně/vzdělávací služby 

- environmentální služby a podpora jejich využití 

 

Pro realizaci tohoto záměru bude obcím umožněno 

řešit: 

- nákup budov 

- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a 

zázemí pro poskytování služeb polyfunkčního 

komunitního centra 

- vybavení pro zajištění provozu 

- stavby, stavební práce spojené s výstavbou 

infrastruktury polyfunkčního komunitního centra 

 

Forma a výše dotace: 

Obce 90 %, NNO a církve 95 %, maximální způsobilé 

výdaje 20 mil. Kč. Projekt musí být realizován do 31. 

12. 2021. 

 

  

 

Již za měsíc proběhne velký jarní úklid. Přidej se! 

V sobotu 8. dubna 2017, proběhne letošní hlavní 

termín úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, 

zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i 

drobného nepořádku z naší přírody, vesnic a měst. 

 Jak to funguje? Od nynějška je možné na stránkách 

projektu www.UklidmeCesko.cz přihlašovat plánované 

úklidy a všem zaregistrovaným organizátorům budou 

poskytnuty nezbytné rady k plánování i propagaci jejich 

akcí. „Navíc máme dobré zprávy. V letošním roce bychom 

díky podpoře Ministerstva životního prostředí a sponzorů 

měli mít opět zajištěny pevné pytle pro všechny zájemce, 

kterým z loňského ročníku nezbyly zásoby či nemají 

vlastní zdroje“, sdělila nám jedna z organizátorů, 

Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.  

 

Organizátoři akce cílí v letošním roce opět i na školy a 

dětské kolektivy, neboť věří, že perspektiva je hlavně ve 

výchově mládeže. „Pytlů bude dost, rukavice ale budeme 

rozdávat přednostně školám, máme pro ně i 1400 

reflexních vest. Chceme pedagogům ušetřit co nejvíce 

práce s organizací a zajištěním bezpečnosti pro studenty“, 

dodává Kateřina. Minulý rok uklízelo přes 300 škol. 

Letošní ročník akce může proběhnout také díky 

prostředkům z Národního programu Životní 

prostředízaměřeného na environmentální vzdělávání 

(EVVO). 

 

 

Manuál prípravy a implementácie projektu 

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s 

národným orgánom programu, Ministerstvom pro 

místní rozvoj ČR zverejňuje Manuál prípravy a 

implementácie projektu (verzia 2.0), ktorý je záväzným 

riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: 

časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre 

prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy 

a implementácie projektu v základných bodoch popisuje 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené. 
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