
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ENI cezhraničnej spolupráce Maďarská 

republika – Slovenská republika – Rumunsko – 

Ukrajina 2014 – 2020  
Zhrnutie možností financovania v rámci programu ENI cezhraničnej spolupráce medzi 
Maďarskou republikou, Slovenskou republikou, Rumunskom, Ukrajinou v programovom 
období 2014-2020 
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Základné informácie 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Kategória regiónu: Oblasti pohraničia na úrovni NUTS III na území Maďarska, Slovenska, 
Rumunska a Ukrajiny: 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg župa, Maďarsko 

 Borsod-Abaúj-Zemplén župa, Maďarsko  

 Košický samosprávny kraj, Slovensko 

 Prešovský samosprávny kraj, Slovensko 

 Maramureş župa, Rumunsko 

 Satu-Mare župa, Rumunsko 

 Suceava župa, Rumunsko 

 Ivanofrankivská oblasť, Ukrajina 

 Zakarpatská oblasť, Ukrajina 

 Černovická oblasť, Ukrajina 
 

Alokácia: 81 347 200 EUR 
Riadiaci orgán: Úrad vlády Maďarskej republiky 
Národný orgán: Pobočka spoločného technického sekretariátu v príslušnom regióne 
 
Pozitívny cezhraničný dopad:  
Pri výbere projektov bude kladený dôraz na projekty, ktoré preukážu pozitívny cezhraničný dopad.  
 
Kritériá spolupráce:  
Hodnotenie spolupráce partnerov vychádza zo splnenia nasledujúcich kritérií spolupráce. Je nutné 
splniť aspoň 3 kritériá:  

 Spoločná príprava projektu  

 Spoločná realizácia projektu  

 Spoločný personál  

 Spoločné financovanie  
 

Globálny cieľ: 
Cieľ programu je riešiť výzvy prihraničných regiónov: 

 Podpora lokálnej kultúry a zachovanie historického dedičstva; 

 Ochrana životného prostredia, zmierňovanie dopadov zmeny klímy a prispôsobovanie sa 
týmto zmenám; 

 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľnej a ekologickej dopravy a komunikačných 

sietí a systémov; 

 Riešenie spoločných otázok v oblasti bezpečnosti. 
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Finančná stratégia: 
Tematický cieľ  EFRR Národné 

finančné 
prostriedky 

Investičné priority  Ukazovatele výsledkov 
zodpovedajúce konkrétnemu cieľu  

1. Podpora 
lokálnej kultúry 
a zachovanie 
historického 
dedičstva 

11 855 430 
 

1 317 270 
 

1. Podpora lokálnej 
kultúry a historického 
dedičstva spolu 
s propagáciou turizmu 

1. Zvýšenie počtu návštevníkov 
v rekonštruovaných objektoch  

2. Ochrana 
životného 
prostredia, 
zmierňovanie 
dopadov zmeny 
klímy 
a prispôsobovani
e sa týmto 
zmenám 

14 018 526 1 557 614 2. Udržateľné 
využívanie životného 
prostredia – ochrana 
prírodných zdrojov, 
aktivity smerujúce 
k obmedzeniu 
produkcie skleníkových 
plynov a znečisteniu 
riek  

2. Zlepšená kapacít v oblasti 
ochrany prírody a zmierňovania 
dôsledkov zmien klimatických 
podmienok  

3. Zlepšenie 
prístupnosti 
regiónov, rozvoj 
udržateľnej 
a ekologickej 
dopravy 
a komunikačných 
sietí a systémov 

21 339 774  2 371 086 3. Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry s cieľom 
zlepšenia mobility ľudí 
a tovarov 

3. Zvýšenie počtu vozidiel 
používajúcich postavenú a 
zmodernizovanú infraštruktúru  

4. Zvýšenie počtu pasažierov 
používajúcich programom 
vylepšené prepravné systémy 

4. Rozvoj IKT 
infraštruktúry 
a zdieľania informácií 

5. Populácia využívajúca 
novovybudovanú IKT infraštruktúru 
a informačné systémy (počet 
obyvateľov) 

4. Riešenie 
spoločných 
otázok v oblasti 
bezpečnosti 

19 343 070 2 149 230 5. Podpora spoločných 
aktivít na prevenciu 
prírodných a človekom 
spôsobených katastrof, 
podpora spoločného 
postupu pri ich riešení 

6. Index rizikového manažmentu 
(RMI) dotknutého územia 

6. Podpora rozvoja 
zdravotníctva 

7.Hustota medicínskeho zariadenia 
(celková hustota – počet zariadení 
na 1M obyvateľov celého 
programového územia) 

5.Technická 
pomoc 

7 395 200 0 

 

Tematický cieľ 1: Podpora lokálnej kultúry a zachovanie historického 
dedičstva 
Program identifikoval viaceré problematické oblasti, ktoré budú programom zasiahnuté: Historické 
pamiatky sú nedostatočné chránené; neuspokojivý systém registrácie, obnovy a používania 
historických pamiatok; programové územie je navštevované čoraz menším počtom návštevníkov; 
lokálni remeselníci sa nevedia zapojiť do turistických aktivít; nedostatočný destinačný manažment; 
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chýbajúca infraštruktúra; nedostatok jazykovo zdatných odborníkov a slabá propagácia miestnych 
špecialít.  
Predpokladá sa obnova kultúrnych a historických pamiatok (budov, ich okolia a príslušnej 
infraštruktúry), ktoré vytvoria základ poskytovania produktov turizmu, ako napríklad tematických 
cezhraničných náučných chodníkov, kultúrnych programov s cezhraničným dopadom, vďaka 
ktorým sa zvýši počet návštevníkov príslušného regiónu.  
 

Príklady aktivít v oblasti zachovania historického dedičstva: 

 Ochrana a obnova historických pamiatok (budovy, parky, záhrady v nadväznosti na obnovu 

pamätihodností s cieľom vytvorenia turisticky atraktívnych oblastí v cezhraničnom 

regióne). 

 Prieskumy verejnej mienky v oblasti kultúrnych, historických a náboženských pamiatok na 

získanie informácií o podobe cezhraničných turistických lokalít. 

 
Príklady aktivít v oblasti podpory turizmu: 

 Rozvoj cezhraničných turistických destinácií spájajúcich historické, kultúrne a náboženské 

lokality a ostatné atrakcie a služby. 

 Spoločné propagačné aktivity a poskytovanie informácií o cezhraničných prepojeniach 

a príslušných atrakcií (mapy, webstránky, mobilné aplikácie, atď.). 

 Organizácia spoločných kultúrnych podujatí napojených na historické, kultúrne 

a náboženské dedičstvo. 

 Podpora rozvoja a propagácie tradičných lokálnych produktov v turistických destináciách. 

 Vytvorenie cezhraničného štandardu služieb, prostredníctvom systematického rozvoja 

nových alebo existujúcich regionálnych produktov so špecifickými znakmi a kvalitou. 

 Výmena skúseností medzi organizáciami zaoberajúcimi sa kultúrnym, náboženským 

a historickým dedičstvom. 

 Školenie miestnych zainteresovaných strán v oblasti turizmu, spolupráce, propagácie 

a networkingu. 

 

Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 11 855 430 EUR 

 Národné finančné prostriedky - 1 317 270 EUR 

Ukazovatele výstupov: 
Tematický 
cieľ 

Ukazovateľ  Jednotka Celkový cieľ 
2023 

Metóda výpočtu 

1 Počet organizácií poberajúcich podporu 
z programu, ktoré podporujú miestnu 
kultúru a ochranu historického dedičstva 

Počet 40 - 

1 Počet zrekonštruovaných kultúrnych 
a historických pamiatok  

Počet 20 Približne 500 000 
EUR/pamiatka = 
10 000 000 EUR 
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1 Počet cezhraničných kultúrnych podujatí 
a produktov turizmu  

Počet 30 Približne 40 000 
EUR/podujatie = 
1 200 000 EUR 

 

Tematický cieľ 2: Ochrana životného prostredia, zmierňovanie dopadov 
zmeny klímy a prispôsobovanie sa týmto zmenám  
Kritické oblasti, ktoré program bude riešiť: potreba spoločného vodohospodárskeho riadenia 
(riečne toky, problém vysychania, vodná erózia); energetická efektívnosť budov a zavedenie 
„zelených technológií“; produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov; zber a likvidácia 
odpadov (najmä na Ukrajine a v oblastiach toku riek); spolupráca v oblasti zachovania 
a udržateľného využitia prírodných zdrojov s cieľom vybudovať zelenú infraštruktúru (cyklistické 
chodníky, zelené budovy). 
Príklady aktivít v oblasti ochrany a udržateľného využitia prírodných zdrojov: 

 Ochrana krajiny, biodiverzity a ekosystémov s cezhraničným významom, prostredníctvom 

rozvoja chránených území, udržateľného riadenia lesníckej, ekologickej 

a poľnohospodárskej výroby. 

 Ochrana vodných zdrojov, adaptácia na čoraz častejšie extrémne situácie, prostredníctvom 

spoločných aktivít v oblasti riadenia vodohospodárstva. 

 Spoločné vzdelávanie v oblasti ekológie. 

 Spolupráca medzi inštitúciami, verejnými orgánmi a organizáciami s cieľom harmonizácie 

regulačnej úpravy a udržateľného využitia prírodných zdrojov. 

Príklady aktivít v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov: 

 Podpora investícií na zvýšenie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. 

 Tvorba spoločných stratégií na zníženie produkovania zlúčenín uhlíka. 

 Výmena dobrej praxe v oblasti energetickej efektívnosti. 

 Podpora zvyšovania kvalifikácie v oblasti eko-inovácií a znižovaní emisií uhlíka. 

 Harmonizácia miestnych stratégií zameraných na produkciu biomasy, vodnej 

a geotermálnej energie. 

Príklady aktivít v oblasti zberu a likvidácie odpadov a čistenia odpadových vôd: 

 Výmena dobrej praxe, koncipovanie menších pilotných systémov na čistenie odpadových 

vôd, likvidáciu komunálneho a priemyselného odpadu. 

 Prieskumy v oblasti kvality vody v pohraničnom území. 

 Zavedenie systému monitorovania kvality vody v riekach pretekajúcich hraničným územím. 

 Rozvoj skládok, ktoré sú schopné recyklovať odpad a spĺňať environmentálne požiadavky. 

 Spoločné kampane pre zvyšovanie spoločenského povedomia.  
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Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 14 018 526 EUR 

 Národné finančné prostriedky – 1 557 614 EUR 

Ukazovatele výstupov: 
Tematický 
cieľ 

Ukazovateľ  Merná 
jednotka  

Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Metóda výpočtu 

2 Počet osôb aktívne zapojených 
v environmentálnych aktivitách a aktivitách 
smerujúcich k zvyšovaniu spoločenského 
povedomia  

Počet  6 000  Približne 200 EUR 
na účastníka  

2 Počet opatrení v oblasti odpadov, odpadových vôd 
a obnoviteľných zdrojov 

Počet  30  Približne 400 000 
EUR na projekt 

2 Územie, ktorému bol zabezpečený vyšší stupeň 
ochrany 

ha  800 Približne 5 000 
EUR na hektár 

 

Tematický cieľ 3: Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľnej 
a ekologickej dopravy a komunikačných sietí a systémov 
 

Kritické oblasti, ktoré boli identifikované programom a budú jeho aktivitami prioritne riešené: 
absencia diaľničného prepojenia hraničného územia; nízka kvalita cestnej infraštruktúry; nízka 
kvalita železničnej prepravy; nedostatok priechodnosti, bezpečnosti a rýchlosti cezhraničného 
prechodu; slabo rozvinuté služby verejnej prepravy; nízka kvalita infraštruktúry pre intermodalitu; 
slabé pokrytie internetom; potreba vývoja IT platformy pre dopravné služby; slabá interoperabilita 
procesov a efektivita verejných služieb a administratívnych procesov v oblasti dopravy; kvalita 
a hustota dopravnej siete nie je dostačujúca; zlá kvalita telekomunikačných služieb, hlavne vo 
vyššie položených oblastiach.  

Príklady aktivít v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšenia mobility ľudí a 
tovarov: 

 Prípravné aktivity a/alebo výstavba, modernizácia a zlepšovanie dopravnej infraštruktúry 

smerujúcej a prechádzajúcej hranicou pre zlepšenie mobility. 

 Vývoj cezhraničnej infraštruktúry a zlepšenia systémov riadenia hraníc napojených na 

dopravnú infraštruktúru. 

 Výstavba, modernizácia a zlepšovanie cyklotrás v cezhraničnom regióne. 

 Rozvoj cezhraničných systémov verejnej dopravy. 

 Zvyšovanie povedomia o dôležitosti ekologickej dopravy. 

 Rozvoj IT riešení pre prostriedky verejnej dopravy.  
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Príklady aktivít v oblasti rozvoja IKT infraštruktúry a zdieľania informácií: 

 Rozvoj cezhraničného širokopásmového internetu a komunikačných centier. 

 Rozvoj spoločnej lokálnej mediálnej produkcie. 

Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 21 339 774 EUR 

 Národné finančné prostriedky – 2 371 086 EUR 

Ukazovatele výstupov:  
Tematický 
cieľ 

Ukazovateľ  Merná 
jednotka  

Cieľová hodnota 
(2023)  

Metóda výpočtu 

3 Celková dĺžka novovybudovaných 
ciest  

Km 5 Približne 2 950 000 EUR 

3 Celková dĺžka novovybudovaných 
cyklotrás a cyklistických chodníkov 

Km 5 Približne 450 000 EUR/km 

3 Celková dĺžka zrekonštruovaných 
alebo vylepšených ciest 

Km 40 Približne 1 050 000 
EUR/km 

3 Celková dĺžka zrekonštruovaných 
alebo vylepšených cyklotrás 
a cyklistických chodníkov 

Km 40 Približne 50 000 EUR/km 

3 Počet liniek verejnej dopravy so 
zvýšenou úrovňou poskytovanej 
služby  

Počet 4 Približne 250 000 
EUR/linka 

3 Počet nových IKT nástrojov 
vyvinutých s cieľom podpory 
cezhraničnej spolupráce 

Počet 1 - 

3 Počet nových informačných 
systémov s cezhraničným dosahom 

Počet 1 - 

 

Tematický cieľ 4: Riešenie spoločných otázok v oblasti bezpečnosti 
Program cezhraničnej spolupráce identifikoval kritické oblasti, ktoré ním budú prioritne riešené: 
aktuálny stav infraštruktúry a hydraulickej protipovodňovej ochrany v Zakarpatskej oblasti 
nechráni obyvateľov, priemyselné podniky a ornú pôdu pred následkami povodní; zvládanie 
prírodných katastrof a efektívna spolupráca v prípade prírodných alebo človekom spôsobených 
katastrof, krízových situácií musí byť zlepšená (hlavne predikcia, monitorovanie a spolupráca); 
povodia riek nekončia na hraniciach – riziká nimi vytvárané si vyžadujú medzištátnu spoluprácu; 
výzvy v oblasti verejného zdravia (TBC, HIV, drogy, alkohol, atď.), nedostatočné rozšírenie 
zdravotného a sociálneho poistenia, prístreší pre postihnutých ľudí; pašovanie a čierny trh. 

Príklady aktivít v oblasti podpory spoločných aktivít na prevenciu prírodných a človekom 
spôsobených katastrof, podpora spoločného postupu pri ich riešení: 

 Aktivity smerujúce k harmonizácii spolupráce v oblasti protipovodňovej prevencie, rozvoj 

protipovodňovej infraštruktúry. 

 Zavedenie systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami. 
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 Strategické a technické plánovanie a zavedenie spoločných monitorovacích systémov 

sledujúcich znečistenie životného prostredia (vzduch, voda, zem). 

 Podpora/spolupráca/prepojenie dobrovoľných a štátnych záchranných zložiek. 

 Databázy prírodných katastrof. 

 Spoločné vzdelávacie programy a workshopy, výmena skúseností, študijné pobyty. 

 
Príklady aktivít v oblasti podpory rozvoja zdravotníctva: 

 Skvalitnenie infraštruktúry a vybavenia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 

s cezhraničným dosahom, spoločné zvyšovanie kapacít. 

 Spoločný rozvoj a zavedenie oblastnej zdravotnej starostlivosti. 

 Výmena know-how, spoločné vzdelávacie programy, spoločné programy v oblasti 

prevencie, spoločné podporné aktivity. 

 Spolupráca medzi inštitúciami v oblasti ľudskej epidemiológie. 

 Zlepšenie služieb v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na sociálne 

služby. 

 
Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 19 343 070 EUR 

 Národné finančné prostriedky - 2 149 230 EUR 

Ukazovatele výstupov:  
Tematický 
cieľ 

Ukazovateľ  Merná 
jednotka  

Cieľová hodnota 
(2023)  

Metóda výpočtu 

4 Počet spolupracujúcich organizácií 
v oblasti zvládania prírodných 
katastrof  

Počet 8 2 za každú krajinu 

4 Obyvateľstvo ochránené pred 
povodňami  

Počet 25 000 Odhad na základe hustoty 
obývanosti oblastí povodia 
riek 

4 Obyvateľstvo ochránené pred 
lesnými požiarmi 

Počet 5 000 Odhad na základe hustoty 
obývanosti zalesnených 
oblastí  

4 Obyvateľstvo pokryté 
zdravotníckymi službami 

Počet 178 000 Odhad na základe hustoty 
zdravotníckej 
infraštruktúry 

 

 
 


