PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V PROGRAMU INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA-ČESKÁ REPUBLIKA
Název projektu
#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov
Aby parnássiů nebylo jako šafránu
AdTech
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a implementáciou programu SK-CZ
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu
SK-CZ
Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou
pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne
Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli
Bílovec s Veličnou našli cestu společnou
Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií
Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom
prihraničí
Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní
Cyklocestou cez hranice dedičstva
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy
Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v
Bielych Karpatoch
Česká cesta
Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca
Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních
podnikatelských aktivit a spolupráce.
Dušan S. Jurkovič - náš architekt
Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH
Fond malých projektů
Geopark Megoňky - Šance
Historie pro budoucnost
Hledáme kočku, pozor, divokou!

Žadatel
Podpora EU
OBEC Topoľníky
527 413,08 €
Občanské sdružení ochránců přírody
202 520,68 €
Valašské Meziříčí
Statutární město Karviná
179 838,55 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
2 986 619,09 €
a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
809 192,52 €
a informatizácie Slovenskej republiky
Žilinská univerzita v Žiline
273 134,53 €
Obec Horné Srnie
Město Bílovec
Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod
Obec Tomášikovo
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Obec Staškov
Obec Čierne
Združenie obcí bielokarpatskotrenčianskeho mikroregiónu
Mesto Senica
Kulturní zařízení města Valašského
Meziříčí
Česko - slovenský průmyslový klastr
Mesto Brezová pod Bradlom
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Region Bílé Karpaty
Mesto Čadca
Město Brumov-Bylnice
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

1 414 134,60 €
248 013,12 €
166 306,90 €
297 650,48 €
176 561,85 €
517 284,82 €
848 001,45 €
258 588,55 €
1 301 405,67 €
124 380,93 €
72 239,46 €
319 706,17 €
189 048,11 €
9 013 944,83 €
859 594,09 €
318 755,58 €
533 436,20 €

Název projektu
Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov
cezhraničnej dopravnej siete
Hranice v srdci
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k
technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí
Inovace pro zdroje energie
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce
Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky
Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie
poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v
pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP
Každá história si zaslúži svoj priestor
KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka
dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku
Mikulčice - Kopčany
LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY
Na bicykli k susedom
Na bicykli po stopách histórie
Na kole blíže k lázním

Žadatel
Žilinská univerzita v Žiline

Podpora EU
453 397,76 €

Česká televize
Trnavská univerzita v Trnave

377 454,62 €
171 219,06 €

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
Trnavská univerzita v Trnave

72 595,27 €
263 850,29 €

Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Žilinský samosprávny kraj
Slovenská obchodná a priemyselná
komora
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky
Slovenské národné múzeum
Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy, o.p.s.
Jihomoravský kraj

369 903,43 €
430 120,01 €

Obec Veličná
Žilinský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Město Valašské Klobouky

163 391,42 €
132 939,62 €
174 640,49 €

1 065 382,48 €
145 857,03 €
717 382,15 €
428 871,53 €
452 974,57 €
209 535,65 €
3 227 271,98 €
43 313,49 €
701 810,63 €
4 343 314,70 €
1 070 515,87 €

Název projektu
Na kole k přírodním a kulturním památkám
Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí
Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech
Na kole za historií Velké Moravy
Nové inovácie v agrosektore- E-book
Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů
regionu Beskyd
Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a
južnej Morave
Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie
Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů
Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslovenském příhraničí
Po stopách habánov
Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci
cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK
Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného
staviteľstva v cezhraničnom regióne
Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska
a Púchovska
Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci
rizik a společné potírání kriminality
Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych
technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov
Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu
v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie
Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“
Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v
krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované
řízení přírodně významných přeshraničních území
Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu,
zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

Žadatel
Podpora EU
Obec Kostice
464 790,51 €
Sdružení obcí mikroregionu Valašské
2 382 584,70 €
Klobucko
Obce pro Baťův kanál
658 673,57 €
obec Boršice
1 120 057,75 €
Stredná odborná škola Pruské 294,Pruské
174 498,60 €
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
103 275,00 €
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.
428 299,59 €
v. i.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
494 607,98 €
Slovensko
Slovenská technická univerzita v Bratislave
592 738,79 €
Masarykova univerzita
115 161,77 €
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
385 136,46 €
Metoděje, z.s.p.o.
Obec Sobotište
359 479,94 €
Trnavský samosprávny kraj
2 081 308,28 €
Žilinská univerzita v Žiline

197 905,70 €

Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy
Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Žilinská univerzita v Žiline

109 230,95 €

Masarykova univerzita
Obec Kuželov

100 584,24 €
299 280,58 €

Obec Dolné Saliby

336 237,90 €
119 020,23 €
414 085,58 €

69 290,85 €

Název projektu
Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím
Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov
Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov
špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
Přeshraniční aktivity seniorů
Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol /
Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti
českých a slovenských producentů zeleniny
Regionálne poradenské centrum SK - CZ
Regionálne poradenské centrum SK-CZ
Regionální poradenské centrum SK-CZ
Robotika... a robot ti tyká...
Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie
Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a
vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP
Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním
prostoru
Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k
prírodným a kultúrnym dedičstvom
Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou
Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním
a kulturním dědictvím - II. etapa
ROZVOJ STAVEBNÍCH OBORŮ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ
Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne
Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej
spolupráce
Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Žadatel
Mesto Krásno nad Kysucou
Špeciálna základná škola s materskou
školou
Centrum pasivního domu, z.s.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
vysoká škola
Společně, o.p.s.
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště podnikání a služeb, Jablunkov,
Školní 416, příspěvková organizace
MORAVOSEED CZ a.s.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Moravskoslezský kraj
Gymnázium Antona Bernoláka
Združenie obcí CykloEko
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
obec Vrbovce

Podpora EU
207 353,59 €
227 308,46 €
198 846,82 €
169 893,12 €
196 534,31 €
192 369,96 €
341 070,27 €
207 075,47 €
209 945,75 €
190 941,35 €
163 423,61 €
1 444 984,49 €
241 665,80 €
231 638,45 €
791 276,02 €

Obec Stará Myjava
Obec Kuželov

733 496,96 €
838 053,04 €

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Mesto Bánovce nad Bebravou

185 824,28 €
333 503,94 €

Rozvojová agentúra Žilinského
samosprávneho kraja, n.o.

151 886,42 €

191 468,30 €

Název projektu
Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské
praxe
Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů
Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí
Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování
Spoločná cesta k novému domovu
Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových
sietí a informačných technológií.
Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych
Karpatoch
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov
Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača
Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k
Nechorám
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny
Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta

Žadatel
Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín
1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy
Masarykova univerzita
Trenčiansky samosprávny kraj
Stredná priemyselná škola informačných
technológií
Lesy České republiky, s.p.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Podpora EU
181 158,68 €

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Obec Lietavská Lúčka
Mesto Šaštín-Stráže

595 030,72 €
168 513,69 €
700 709,30 €

Obec Horná Súča
Mesto Gbely
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
vysoká škola
Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání
Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod
Sysli pro krajinu, krajina pro sysly
ALKA Wildlife, o.p.s.
Toulky po naftařském příhraničí
Muzeum naftového dobývání a geologie
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície
Trenčiansky samosprávny kraj
Trezor přírody
Obec Horní Lideč
Úcta, hrdosť, odbornosť
Stredná zdravotnícka škola Celestíny
Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14,
Trenčín
Vidiek bez hraníc
Kopaničiarsky región - miestna akčná
skupina
Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného Mesto Holíč
dedičstva v prihraničnom regióne
Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov
Žilinská univerzita v Žiline

209 628,60 €
73 240,08 €
213 873,74 €
44 367,88 €
188 924,83 €
960 432,73 €
658 953,71 €

1 357 404,00 €
484 655,24 €
296 882,00 €
157 939,78 €
484 014,60 €
243 116,23 €
2 544 874,95 €
2 171 965,20 €
111 414,55 €
62 474,29 €
586 867,58 €
222 330,24 €

Název projektu
Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility
gastrointestinálneho traktu
Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného
vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a
automobilového priemyslu
Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie
dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve
Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované
sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva.
Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb
Vzdělávání bez hranic
Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej
techniky a mechatroniky
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
Z Malej Fatry do Bielych Karpát
Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu
Zachraňujeme spolu
Zajištění činnosti Národního orgánu v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika
Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa
Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch
Zelené horizonty
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných
potřeb trhu práce
Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic
prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních
prvků v krajině
Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a
Trenčianského kraje
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane

Žadatel
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora EU
105 125,03 €

Slovenská technická univerzita v Bratislave

168 292,14 €

Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,
a.s.
Charita Uherský Brod
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
Obec Stará Myjava
Obec Fačkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SH ČMS - Krajské sdružení hasičů
Moravskoslezského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

526 874,28 €

Mesto Holíč
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
Obec Nová Lhota

458 082,87 €
408 121,72 €
499 526,71 €

494 175,81 €
46 707,84 €
144 440,66 €
164 324,74 €
819 003,85 €
285 484,14 €
236 737,61 €
258 108,98 €
171 936,49 €

261 632,04 €
240 197,25 €

Mikroregion Slezská Harta

2 100 940,28 €

Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

2 419 933,07 €
2 971 561,90 €
3 142 338,91 €

Název projektu
Zlepšenie ekostability prihraničných lesov
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském
pohraničí
Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a
Trenčianského kraje
Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania
plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového
hospodárstva
Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom
cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov
stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí
Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů
Živé mestá - ochrana vtákov v urbánnom prostredí

Pozn.: Částky nezahrnují aktuální úspory v jednotlivých projektech.

Žadatel
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Obec Breza
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Moravskoslezský kraj

Podpora EU
102 003,00 €
92 727,51 €
135 679,86 €
3 181 507,84 €

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

199 748,30 €

Stredná odborná škola strojnícka Považská
Bystrica
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov

168 433,45 €

Kopaničiarsky región - miestna akčná
skupina
Krok Kyjov, z. ú.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko

108 445,22 €

98 766,86 €

384 016,87 €

676 995,11 €
355 954,42 €

