REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM SK–CZ
Hlavním cílem projektu RPC SK–CZ je prostřednictvím spolupráce Trnavského
samosprávného kraje a Jihomoravského kraje napomáhat rozvoji přeshraniční spolupráce.
V rámci projektu jsou všem zainteresovaným subjektům poskytovány informace
o možnostech přeshraniční spolupráce a poskytování podpory při realizaci přeshraničních
aktivit. Poskytované poradenství, konzultace, školení a vytvářené databáze zvyšují
informovanost v území. Projekt přispívá ke zkvalitňování přeshraniční spolupráce
a k vytváření nových partnerství.
Projekt RPC SK–CZ je podpořen v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, který je
zaměřen hlavně na regionální a místní projekty s prokazatelným přeshraničním významem.
Kontakt:
Trnavský samosprávný kraj
vedoucí partner projektu

Jihomoravský kraj
hlavní přeshraniční partner projektu

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor stratégií a projektov
Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Starohájska 10
917 01 Trnava, Slovenská republika

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno, Česká republika

Kontaktní osoby viz:
www.trnava-vuc.sk
(záložka Cezhraničná spolupráca)

Kontaktní osoby viz:
www.kr-jihomoravsky.cz
(záložka Granty a dotace)

Poskytování zejména:
• informací o možnostech podpory z Programu,
• informací k vyhlášeným výzvám,
• informací týkajících se předkládání žádostí
o nenávratný finanční příspěvek vč. příloh,
• konzultací projektových záměrů,
• příp. pomoci s hledáním projektových partnerů.

Kód projektu:
304031C849
Realizace projektu:
1. 9. 2017 – 31. 8. 2021
Celkový rozpočet projektu:
246 995,00 €
Příspěvek z EFRR (85 %):
209 945,74 €

PROGRAM INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA
2014–2020
Cílem Programu je prostřednictvím společných přeshraničních
projektů řešit společné výzvy příhraničních území.

Prioritní osy:
1. Využívání inovačního
potenciálu

2. Kvalitní životní prostředí
3. Rozvoj místních iniciativ
4. Technická pomoc

Program uplatňuje princip vedoucího
partnera, který primárně zodpovídá
za implementaci projektu. Každý
vedoucí partner musí mít nejméně
jednoho přeshraničního partnera.
Oprávněnými žadateli jsou veřejnoprávní,
neziskové, v některých případech
i podnikatelské subjekty – upřesněno ve výzvě.

Řídící orgán Programu:
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Jednou z podmínek je splnění min. 3 ze 4 kritérií
spolupráce, přičemž první dvě kritéria jsou povinná:
• společná příprava projektu,
Národní orgán Programu:
• společná realizace projektu,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• společný personál,
Finanční alokace na Program z EFRR:
• společné financování.
90 139 463,00 €
Další podmínky Programu jsou definovány
Výše podpory z EFRR:
zejména v Příručce pro žadatele a jejích přílohách
max. 85 % z celkových
a v konkrétní vyhlášené výzvě.
oprávněných výdajů
Více informací o Programu viz: www.sk-cz.eu
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