
 

 

 
 
 
 
 

VYHLÁSENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
 

Dňa 26. januára 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko-Slovensko  

vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
na projekty, ktorá potrvá  

do 31. mája 2016. 
 
Výzva sa týka druhej prioritnej osi programu „Trvalo udržateľná cezhraničná 

doprava“ investičnej priority: Posilnenie regionálnej mobility prepojením 
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane 

multimodálnych uzlov. 
 

Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do  
31. mája 2018. 

 
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy 

je 29,76 mil. eur. 
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu. 
 

Minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 500 tis. eur 
Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 6 mil. eur 
 
Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln 
 

Oprávnené programové územie: 

Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva. Na slovenskej strane 
Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 
Podrobný opis programového územia je uvedený na webovej stránke programu. 

Oprávnení žiadatelia: 

- územná samospráva a jej organizačné zložky, 

-  organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, 

-  európske zoskupenia územnej spolupráce. 

  
Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov tvorí prílohu k Príručke pre prijímateľa. 



 

 

Predkladanie žiadostí: 

Žiadosti v rámci programu V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom 
a predkladajú sa v elektronickej forme (zasielané on-line pomocou špeciálnej aplikácii dostupnej 
na webovej stránke programu) a zároveň v papierovej forme. 

Dva samostatné komplety vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola 
odoslaná prostredníctvom generátora a prílohy k žiadosti je potrebné doručiť do sídla 
Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr do 31. mája 2016 do 16:15 hod a to 
kuriérom, doporučenou zásielkou alebo osobne. 

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v 
elektronickej aj papierovej forme. 

 

Adresa STS: 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY 

Program Współpracy Transgranicznej  

Interreg V-A Polska-Słowacja  

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków 

 
 

Podrobné informácie týkajúce sa výzvy a záväzné dokumenty sú dostupné na webovej stránke 
programu www.plsk.eu v záložke Výzvy. 

 

Informácie o výzve poskytuje Spoločný technický sekretariát, a taktiež regionálne kontaktné body 
v Bielsku-Białej, Krakove, Rzeszove, Prešove a Žiline. Kontaktné údaje sú uvedené na webovej 
stránke Programu v záložke Ako použiť program – Hľadaj kontaktný bod. 

 


