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INTERREG CENTRAL EUROPE: NOVÁ VÝZVA 
 

INTERREG Central Europe vyhlásil svoju prvú výzvu v rámci nového programového obdobia Európskej únie. 
Výzva sa zameriava na projekty v jednej z nasledujúcich priorít: 

1. Spolupráca pre chytrejšiu strednú Európu („smart“). 
1.1 Zlepšenie inovačných kapacít v strednej Európe 
1.2 Posilnenie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie v 

strednej Európe 
2. Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu („green“). 

2.1 Podpora energetického prechodu na klimaticky neutrálnu strednú Európu 
2.2 Zvýšenie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe 
2.3 Napredovanie obehového hospodárstva v strednej Európe 
2.4 Ochrana životného prostredia v strednej Európe 
2.5 Ekologická mestská mobilita v strednej Európe 

3. Spolupráca pre lepšie prepojenú strednú Európu („better connected“). 
   3.1 Zlepšenie dopravného spojenia vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe 

4. Zlepšovanie riadenia pre spoluprácu v strednej Európe („governance“). 
   4.1 Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe 

Projekty musia byť podané konzorciom, ktoré pozostáva z minimálne 3 partnerov z prinajmenšom 3 štátov, 
pričom aspoň 2 z týchto štátov musia byť súčasťou Interreg Central (Česko, Chorvátsko, Maďarsko, časť 
Nemecka, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, časť Talianska). Vo všeobecnosti sa očakáva aspoň 5 členov 
konzorcia. Veľkosť projektu je nastavená na 1,2-2,4 miliónov eur. Povinné spolufinancovanie je 20%, 
v uplynulom období však 15 percentuálnych bodov financovala Slovenská republika. Maximálna dĺžka trvania 
projektu dosahuje 36 mesiacov. Výzva na predkladanie projektov je otvorená do 23.2.2022 o 18:00. 
Pripomíname, že v tomto type výziev nejde o vedecké, ale skôr infraštruktúrne projekty. 
Predbežný celkový rozpočet výzvy je 72 miliónov eur. Viac informácií nájdete priamo na stránke INTERREG 
Central Europe. 
 

APVV: ČASTÉ OTÁZKY 
K BILATERÁLNYM VÝZVAM 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
zverejnila dokument s odpoveďami na 
najčastejšie  kladené otázky týkajúce sa 
bilaterálnych výziev. Na stiahnutie ho nájdete 
na tomto linku. Hlavnými riešenými otázkami 
sú zmluva o budúcej zmluve (vrátane 
možnosti elektronického podpisu), zasielanie 
dokumentov v listinnej podobe, rozpočet 
a pridelené finančné prostriedky, ID 
výskumníka, vecný zámer,  riešiteľská 
kapacita a podmienky výzvy na slovenskej 
a partnerskej strane. 
Pripomíname, že APVV má z bilaterálnych 
výziev aktuálne otvorenú výzvu Slovensko-
Česko RD 2021 s uzávierkou 6.12.2021 
o 12:00 – viac informácií nájdete v Newslettri 
39/2021. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: Facebook. 
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