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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 - EC Day 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa bude 

Program Interreg SK-CZ angažovať v rámci 

Celoeurópskeho podujatia, Dňa Európskej 

spolupráce (European Cooperation Day). Táto 

iniciatíva sa každoročne organizuje s cieľom 

predstaviť úspešné projekty širokej verejnosti a 

vyzdvihnúť medzinárodnú spoluprácu. 

Program Interreg V-A SK-CZ sa odprezentoval v 

rámci Dňa európskej spolupráce 2017 (EC Day 

2017) 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika využil príležitosť zorganizovať EC Day v 

rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 

začiatkom októbra na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

 

 

MEZIOBECNÍ ČESKO-
SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=266&page=4
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=305&page=4
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=305&page=4
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=305&page=4
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Aplikace ministerstva financí umožní obcím 

transparentně prezentovat své hospodaření 

Miniterstvo financí vytvořilo pro potřebu obcí a měst 

aplikaci Cityvizor. Aplikace je určena obcím a městům 

a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření 

v přehledné a občanům přístupné podobě. Jde vlastně 

o obdobu tzv. rozklikávacích rozpočtů, které už dnes 

některé obce na webech zveřejňují. V CityVizoru se 

uživatel může rychle dostat až na úroveň jednotlivých 

faktur, které obce vystavily. Neukazuje se ovšem sken 

faktury, ale hlavní údaje: datum, částka, účel platby a 

firma, která peníze inkasovala. 

Aplikace ministerstva financí umožní obcím 

transparentně prezentovat své hospodaření 

Miniterstvo financí vytvořilo pro potřebu obcí a měst 

aplikaci Cityvizor. Aplikace je určena obcím a městům 

a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření 

v přehledné a občanům přístupné podobě. Jde vlastně 

o obdobu tzv. rozklikávacích rozpočtů, které už dnes 

některé obce na webech zveřejňují. V CityVizoru se 

uživatel může rychle dostat až na úroveň jednotlivých 

faktur, které obce vystavily. Neukazuje se ovšem sken 

faktury, ale hlavní údaje: datum, částka, účel platby a 

firma, která peníze inkasovala. 

 

V případě zájmu ob ližší informace navštivte webové 

stránky https://cityvizor.cz/ 

MMR vyhlásilo výzvy v rámci národních dotačních 

programů pro obce 

Obce mohou začít připravovat své žádosti o podporu 

do několika dotačních programů spravovaných 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Až do ledna 2018 lze 

žádat podporu z programů na podporu rozvoje 

venkova, řešení škod po živelních pohromách, na 

územní plány a podporu bydlení. Dotace je do 70% 

nákladů akce. 

Konkrétní podmínky programů naleznete na 

stránkách 

MMR http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-

dotace 

  

 

OPŽP – dotace na rozhlasy, zateplení, kanalizace a 

odpady 

Operační program životního prostředí aktuálně vyhlásil 

několik výzev na podporu projektů v oblasti životního 

prostředí: 

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů 

(rozhlasů) 

- tvorbu digitálních povodňových plánů včetně 

naplňování sdílených databází Povodňového 

informačního systému 

- výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV - včetně 

intenzifikace 

- energetické úspory veřejných budov, 

- separace a snížení produkce směsných komunálních 

odpadů 

Příjem žádosti pro na varovné systémy bude probíhat v 

termínu 16.10. - 15.1.2018. 

Výše dotace činí 70 % v případě varovných systémů, 85 

% v případě digitálních povodňových plánů, minimální 

způsobilé výdaje činí 200 000 Kč bez DPH. 

 

Kromě zařazení aktivity 1.4.3. učinil Státní fond změny 

také v aktivitě 5.1. - Energetické úspory veřejných 

budov, i nadále je možné až do 30.11. podávat žádosti o 

dotaci (35 - 50 % dle míry úspory) na zateplení, výměny 

zdrojů vytápění a řešení rekuperací na školách, 

obecních úřadech, kulturních domech, obchodech a 

dalších objektech, které jsou vedeny v katastru 

nemovitostí jako objekty občanské vybavenosti. 

 

I nadále běží do 1.12.2017 příjem žádostí na separaci 

odpadů (stavba sběrných dvorů, sběrných míst, nákup 

nádob na tříděné odpady pro občany atd.). Dotace 85 %, 

min. 500 000 Kč bez DPH. 

 

Do 18.1. 2018 pak probíhá příjem žádostí na výstavbu 

vodovodů, kanalizací, ČOV - včetně intenzifikace. Dotace 

63,75 %. 

 

ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci 

IPRÚ 

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje výzvy -

1.9.2017 – 30.11.2017 

28.2.21.8.2015 
 

http://smovm.cz/Aktuality/Aplikace-ministerstva-financi-umozni-obcim-transpa.aspx
http://smovm.cz/Aktuality/Aplikace-ministerstva-financi-umozni-obcim-transpa.aspx
http://smovm.cz/Aktuality/Aplikace-ministerstva-financi-umozni-obcim-transpa.aspx
http://smovm.cz/Aktuality/Aplikace-ministerstva-financi-umozni-obcim-transpa.aspx
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=287&page=6


INFORMAČNÍ MOST – MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 

 

V rámci aktuálních výzev lze získat dotaci až 70% 

například na následující aktivity: 

 Komunitní domy pro seniory 

 Pečovatelské byty 

 Obnova místních komunikací 

 Školní hřiště a tělocvičny u ZŠ 

 Dětská hřiště 

 Zpracování územního plánu 

 

Podpora ze SFDI na rok 2018 

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil termíny 

pro přijem žádostí pro své programy podproy na rok 

2018. V rámci této výzvy, která je vyhlášena do 11.1. 

2018 mohou obce získat 85 % dotaci na opatření 

podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních 

komunikací: 

Podporovaná opatření: 

1. opatření 

- výstavba a rekonstrukce chodníků 

- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a 

veřejné hromadné dopravy včetně vlastních 

autobusových zálivů 

 

2. opatření 

- výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení, navazující na chodníky 

- nasvětlení přechodů 

- výstavbu semaforů 

- úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního 

pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového 

dělícího pásu 

- měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli 

okamžité rychlosti 

 

Jaké projekty mají šanci uspět: 

- realizace projektů u komunikací s intenzitou dopravy 

nad 1 500 aut denně 

- akce je realizovaná v lokalitě s vyšší nehodovostí 

- koordinace s ŘSD či SÚS 

- rozsah opatření je větší než 100 m 

- dopravní napojenost na občanskou vybavenost 

 Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo 

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018. S 

příjmem žádostí do 15.1.2018. V rámci této výzvy je 

možné realizovat: 

 

- Výstavbu nové cyklistické stezky nebo přestavba 

stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních 

úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa. 

- Opravy směřující k odstranění účinku částečného 

opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 

- Zřízení ochranných jízdních pruhů pro cyklisty na 

místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy 

- Zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na 

místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy 

Míra podpory 

Dotace je poskytována na stavebně technickou část vč. 

projektové dokumentace do výše 85 % ZV, v případě 

výstavby stezky na opuštěném drážním tělese 90 %. 

Minimální a maximální způsobilé výdaje nejsou 

stanoveny. 

 

Jaké projekty mají šanci uspět: 

- Realizovaná stezka bude svádět cyklistickou dopravu z 

komunikací s intenzitou dopravy nad 1500 aut denně 

- Intenzita cyklistické dopravy na stezce bude vyšší než 

50 cyklistů denně 

- Realizovaná stezka bude delší než 300 m 

- Stezka svádí dopravu z komunikací vyznačující se 

nehodovostí 

- Finanční náročnost k normativům 

- Návaznost na stávající stezky 

 

V následujících dnech bude rovněž vyhlášena 

výzva Zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 s 

předpokládaným příjmem žádostí do 15.1. Finanční 

prostředky bude možné poskytnout na akce 

investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., 

II. nebo III. třídy týkající se: 

- Výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků, přechodů a 

míst pro přecházení pro chodce 

- Bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů 

- Nasvětlení přechodů 

 


