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Úrad vlády Maďarska ako Riadia-
ci orgán Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika 
- Maďarsko v spolupráci s Minister-
stvom pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Slovenskej republiky ako 
Národným orgánom v Slovenskej 
republike vyhlasujú prvú výzvu na 
predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok v rámci Programu spo-
lupráce Interreg V-A Slovenská re-
publika - Maďarsko.

Časový rámec trvania výzvy: 
 od 29/07/2016 do 31/10/2016.

Predmetom výzvy sú nasledovné 
prioritné osi: 

1) PO1 - Príroda a kultúra
  Špecifický cieľ 1.1  

Zvýšenie atraktivity pohranič-
nej oblasti

2) PO2 - Posilnenie cezhranič-
nej mobility
  Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie 

hustoty hraničných priecho-
dov pozdĺž slovensko-maďar-
skej hranice

  Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie 
cezhraničných verejných do-
pravných služieb

  Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie 
cezhraničných logistických služieb

3) PO4 - Podpora cezhranič-
nej spolupráce orgánov verejnej 
správy a osôb žijúcich v pohra-
ničnej oblasti
  Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie 

úrovne cezhraničnej medzi-
inštitucionálnej spolupráce 
a rozšírenie cezhraničnej spo-
lupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných 
prostriedkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja dostupných 
vo výzve je 67 475 822 EUR.

Všetky informácie a súvisiace do-
kumenty sú zverejnené na webovej 
stránke programu www.skhu.eu.

 János Varga

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Aj v tomto roku sú organizované 
obľúbené jazdy historickým mo-
torovým vlakom z Bratislavy do 
Brezovej pod Bradlom.

Najbližší termín 3.9.2016 nie je 
rozhodne posledný a v príprave sú 
ďalšie zaujímavé jazdy. 

Podujatie „Motorákom do Kar-
pát na Dni obce Jablonica“ sa koná 
s podporou Trnavského samo-
správneho kraja a Klastra regionál-
neho rozvoja-západné Slovensko.

Organizátor podujatia: ob-
čianske združenie Veterany.EÚ. 
Program (3.9.2016): cykloturistický 
výlet na hrad Branč; hry v prírode; 

účasť na jarmoku a Dni obce Jablo-
nica; atrakcie pre deti pod rozhľad-
ňou Lipovec; animátori pre deti vo 
vlaku. Z priestorov bratislavské-
ho múzea dopravy budú vyrážať 
historické motorové cyklovlaky 
s bufetovým vozňom a služobným 
vozňom na prepravu bicyklov, od-
kiaľ budú pokračovať cez Pezinok, 
Šenkvice, Trnavu, Boleráz, Jablo-
nicu, Osuské a Hradište pod Vrát-
nom do Brezovej pod Bradlom. 
Pre miestnych obyvateľov bude 
pripravená kyvadlová jazda na tra-
se Brezová pod Bradlom – Hradište 
pod Vrátnom – Osuské – Jablonica 
a späť. Jednokoľajová železničná 

trať Jablonica - Brezová pod Brad-
lom patrí k najmalebnejším želez-
ničkám na západnom Slovensku. 
Okolie poskytuje ideálne pod-

mienky na turistiku, ale potešia sa 
aj priaznivci kultúry a histórie. 

Trať bola vybudovaná v rámci 
sústavy uhorských železníc a otvo-

rená 6. septembra 1899. 
Osobná doprava na trati 
Jablonica – Brezová pod 
Bradlom bola zastavená 
2. februára 2003.

Viac informácií 
a rezervácia lístkov na 

www.veterany.eu.
 Zuzana Sirotiaková, 

 Ján Michalisko

Motorákom do Karpát
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Jazdy budú prebiehať na tomto historickom motorovom vlaku.


