Tento program pomáha regiónom dosahovať lepšie výsledky v štyroch
riešených oblastiach politiky.
Riadiace orgány operačných programov ŠF:
nájdite vyskúšané a overené opatrenia ako implementovať Váš program
Regionálne/miestne orgány:
vymieňajte si a implementujte osvedčené postupy získané z Európy
Agentúry, výskumné inštitúcie, tematické politické organizácie:
spojte sa so svojím tvorcom politiky a prispejte k lepšej implementácii
politiky/stratégie

Ako sa môžete zapojiť?
Staňte sa
projektovým partnerom
Zapojte sa do skupiny
zainteresovaných osôb

Vymieňajte si osvedčené postupy,
myšlienky, učte sa od ostatných
Nájdite riešenia na zlepšenie Vašich
regionálnych rozvojových stratégií

INTERREG EUROPE
Zlepšenie politík a programov regionálneho rozvoja
Program vzdelávania sa v oblasti tvorby politík/stratégií pre európske verejné
orgány

2014-2020
Výskum a inovácie

4 témy

Kto sa môže zapojiť?

Konkurencie schopnosť MSP
Nízkouhlíkové
hospodárstvo
Životné prostredie
a efektívne
využívanie zdrojov

Zaregistrujte sa do
PLATFORIEM

Chcete sa dozvedieť viac?
Pre získanie informácií o funkčných projektoch a platformách sa prihláste
k odberu spravodajcu: www.interreg4c.eu/newsletter
Sledujte najnovší vývoj na www.interregeurope.eu
Informáciu pripravil:
INTERREG IVC Spoločný Technický Sekretariát
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109
info@interreg4c.eu / www.interreg4c.eu

Apríl 2015

359 mil. €
financovaných z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

30 krajín
28 členských štátov EÚ,
Švajčiarsko a Nórsko

Dôraz na zlepšovanie regionálnych politík a programov
Program INTERREG EUROPE sa zameriava na zlepšenie implementácie regionálnych rozvojových
politík a programov, predovšetkým programov cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
a programov cieľa Európska územná spolupráca (EÚS).
Aby sa čo najlepšie využili limitované finančné prostriedky, vybrali sa štyri témy. Čím budú opatrenia
cielenejšie, tým vyššia šanca, že dosiahnu efektívne výsledky.

PROJEKTY

INTERREG EUROPE

4 témy

V rámci tejto témy
môžu partneri pracovať
na
- posilnení výskumnej a
inovačnej infraštruktúry
a kapacít
napr. zlepšenie finančných
nástrojov pre podporu
inovácií

- zavádzaní inovácií
prostredníctvom
regionálnych
inovačných reťazcov vo
vybranej oblasti
“inteligentnej
špecializácie”
napr. zlepšenie
komercializácie výsledkov
VaV

Konkurencie schopnosť MSP

Táto téma dovoľuje
regiónom zlepšovať
svoje politiky
podporujúce MSP vo
všetkých fázach ich
životného cyklu
s cieľom rozvíjať
a dosahovať rast
a zapájať sa do
inovácií
napr. vytváranie
a posilnenie
podnikateľského ducha
napr. reagovanie na
prekážky rastu
podnikania

Nízkouhlíkové
hospodárstvo

Táto téma sa zaoberá
prechodom
na nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, aj
prostredníctvom politík
zameraných na
zvyšovanie podielu
obnoviteľných zdrojov
energie v celkovom
energetickom mixe
s cieľom podporiť
multimodálnu
udržateľnú dopravu.
napr. vyvíjanie
regionálnych
nízkouhlíkových
stratégií

Životné prostredie
a efektívne
využívanie zdrojov

Výzvy na predkladanie projektových
návrhov budú vyhlásené v priebehu
programového obdobia.

2 opatrenia

Spolupráca môže
prebiehať v dvoch
oblastiach
- ochrana a rozvoj
prírodného a
kultúrneho dedičstva
napr. zlepšenie riadenia
regionálnych prírodných
parkov

- prechod na
hospodárstvo
efektívne využívajúce
zdroje, podpora
zeleného rastu a
ekologických inovácií
napr. zvyšovanie miery
recyklácie medzi MSP

PLATFORMY

Výskum a
inovácie

Verejné organizácie z rôznych európskych
regiónov spolupracujú 3 až 5 rokov na
spoločnej politickej otázke.
Akčný plán, špecifický pre každý región,
zabezpečí, že skúsenosti získané zo
spolupráce sa využijú v praxi.
Regionálni partneri budú monitorovať, do
akej miery sa akčné plány implementujú.

Nástroj na rýchlejšiu a lepšiu výmenu
znalostí s cieľom pomôcť tvorcom politík
robiť si svoju prácu lepšie.
Platformy sú priestorom pre nepretržité
vzdelávanie sa o verejných politikách
v štyroch témach programu.
Organizácie, ktoré sa zaoberajú politikami
regionálneho rozvoja v Európe, tam môžu
nájsť riešenia na zlepšenie spôsobu,
ktorým riadia a implementujú svoje politiky.
Hlavným cieľom je podporiť miestne a
regionálne vlády, aby boli efektívnejšie
pri plánovaní a implementácii politík
v prospech občanov.

