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Základné informácie 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Kategória regiónu: Oblasti pohraničia na úrovni NUTS III na území Slovenskej republiky a Poľskej 
republiky: 

 Krakovský región 

 Nowosądecký región 

 Osvienčimský región 

 Bielsky región 

 Tyský región 

 Krosniansky región 

 Przemyský región 

 Rzeszovský región 

 Žilinský kraj  

 Prešovský kraj  

 Košický kraj 

 
Alokácia: 154 988 723 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja PL 
Národný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 
 

Globálny cieľ: 

Cieľ programu je riešiť výzvy prihraničných regiónov: 

 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia; 

 Trvalo udržateľná cezhraničná doprava; 

 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.   

Prvou výzvou je ochrana, posilnenie a rozvoj kľúčového potenciálu oblasti – prírodného a 
kultúrneho dedičstva, ktoré je bohatým zdrojom komparatívnych – aj keď nie 
konkurencieschopných – zdrojov. To znamená, že fyzické množstvo zdrojov je vyššie v porovnaní s 
inými oblasťami v oboch krajinách, ale tieto zdroje nie sú využívané ani efektívne, ani trvalo 
udržateľným a vyváženým spôsobom. 
Druhou výzvou programu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Cezhraničné cestné spojenia, 
obzvlášť lokálneho a regionálneho charakteru, predstavujú jednu z najväčších rezerv poľsko-
slovenskej pohraničnej oblasti. Program bude preto podporovať realizáciu projektov, ktoré by mali 
na lokálnej a subregionálnej úrovni umožniť investície do ciest, čo by viedlo k tvorbe integrovanej 
dopravnej siete spájajúcej obe strany, umožňujúc súčasne prístup k medzinárodným koridorom 
TEN-T a využitie ekologických riešení. 
Treťou výzvou programu je rozvoj vzdelávania – obzvlášť stredoškolského a vyššieho stupňa, a 
taktiež rozvoj možností pre celoživotné vzdelávanie s cieľom využitia výhod tohto územia – jeho 
integráciou s potrebami trhu práce. Rozdiely medzi vzdelávacími systémami oboch krajín a 
relatívne nízka kvalita vzdelávania v porovnaní s kľúčovými vzdelávacími centrami, sú jednou zo 
slabých stránok tohto pohraničného regiónu. 



 

 3 

 
 

Finančná stratégia: 
Prioritná os  EFRR EFRR Investičné priority  Konkrétne ciele 

zodpovedajúce 
investičným 
prioritám  

Ukazovatele 
výsledkov 
zodpovedajúce 
konkrétnemu cieľu  

1. Ochrana a 
rozvoj 
prírodného a 
kultúrneho 
dedičstva 
cezhraničného 
územia 

77 500 000  
 

50% 6c Zachovanie, ochrana, 
podpora a rozvoj 
prírodného a kultúrneho 
dedičstva 

1. Zintenzívnenie 
trvalo udržateľného 
využitia kultúrneho a 
prírodného dedičstva 
návštevníkmi a 
obyvateľmi 

1. Úroveň 
povedomia 
miestneho 
obyvateľstva 
o prírodnom 
a kultúrnom 
dedičstve 
  

2. Úroveň 
povedomia 
návštevníkov 
o prírodnom 
a kultúrnom 
dedičstve 
cezhraničného 
územia 

2. Trvalo 
udržateľná 
cezhraničná 
doprava 

55 800 000 
 

36%  
 

7b Posilnenie regionálnej 
mobility prepojením 
sekundárnych a 
terciárnych uzlov s 
infraštruktúrou TEN-T 
vrátane multimodálnych 
uzlov 

2. Posilnenie 
cezhraničnej mobility 
zlepšením 
cezhraničných 
dopravných 
prepojení 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udržateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility 

3. Intenzita 
cezhraničnej 
dopravy 
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7c Vývoj a zlepšovanie 
ekologicky priaznivých, 
vrátane nízkohlukových  
a nízkouhlíkových 
dopravných systémov, 
vrátane vnútrozemských 
vodných  
ciest a námornej 
dopravy, prístavov, 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej  
infraštruktúry v záujme 
podpory udržateľnej 
regionálnej a miestnej 
mobility 

3. Posilnenie 
cezhraničnej mobility 
zlepšením 
cezhraničných 
dopravných 
prepojení 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udržateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility  
 
 

4. Kvalita 
cezhraničných  
prepojení 
realizovaných  
v systéme 
multimodálnej  
dopravy na území 
pohraničia 

3. Rozvoj 
cezhraničného 
a celoživotného 
vzdelávania 
územia 

12 400 000 8% 10 Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, ako aj 
zručností a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom prípravy 
a vykonávania 
spoločných vzdelávacích, 
odborných vzdelávacích 
a školiacich programov 

4. Zvýšenie kvality 
cezhraničného 
profesijného a 
odborného 
vzdelávania 

5. Kvalita 
vzdelávacích 
služieb  
v cezhraničnej 
oblasti meraná  
na základe miery 
spokojnosti  
osôb využívajúcich 
takéto  
služby 

4. Technická 
pomoc  

9 288 723 6% Zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a efektívnej realizácie Programu 

 

PRIORITNÁ OS 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia 
Forma financovania: 

 Nepredpokladá sa využitie finančných nástrojov 

 Nie je plánované využitie veľkých projektov 

 Nenávratný grant – 77 500 000 EUR (100%) 

Typ územia: 

 Veľké mestské oblasti – 1 550 000 EUR 

 Malé mestské oblasti – 15 500 000 EUR 

 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie) – 60 450 000 EUR 
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Výkonnostný rámec prioritnej osi 1:  
Prioritná os Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 

2018 
Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

1 Počet nových 
cezhraničných 
produktov cestovného 
ruchu 

Počet 24 60 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Dĺžka nových/ 
zmodernizovaných/ 
zdokonalených 
cezhraničných 
turistických chodníkov 

km 136 375 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Zmodernizované 
pamiatky kultúrneho 
dedičstva po 
reštaurátorských a 
konzervačných prácach 

Počet 7 25 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Celková výška 
certifikovaných 
oprávnených výdavkov 

EUR 10 940 380 91 176 471 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

 

Investičná priorita č. 6c: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva 

Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Štát a jeho organizačné zložky  

• Územná samospráva a jej organizačné zložky  

• Organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí  

• Inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy  

• Neziskové mimovládne organizácie 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

• Cirkvi a náboženské spoločnosti  

 
 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych 
inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú 
súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už 
existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné 
náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, 
vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných 
tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.)  
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 Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja 
miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej 
efektívnosti.  

 Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho 
majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém).  

 Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva 
cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, 
samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými 
krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými 
strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných 
zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických 
konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných 
aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity).  

 Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.  

 Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom 
koordinovaných vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno-historickom 
dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch.  

 Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia 
(napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, 
seminároch a kurzoch).  

 Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany 
a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo.  

 Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a 
prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj 
cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné 
kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a 
digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, 
výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné 
repozitóriá kultúrneho dedičstva, atď.  

 Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia.  

 Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy 

riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, 

zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny.  

 Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti.  
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Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

CO09 Zvýšenie očakávaného počtu 
návštev podporovaných objektoch 

Počet  250 000 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.1  Nové cezhraničné produkty 
cestovného ruchu 

Počet  60 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.2  Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ 
zdokonalených cezhraničných 
turistických chodníkov 

km  375 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.3   Nové/zmodernizované/rozšírené 
prvky infraštruktúry cestovného 
ruchu 

km  7 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.4  Osoby využívajúce 
nové/zmodernizované/rozšírené 
cezhraničné kultúrne a ekologické 
produkty 

Počet 750 000 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.5  „Mäkké“ cezhraničné aktivity 
podporujúce kultúrne a prírodné 
dedičstvo pohraničného regiónu 

Počet 340 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.6  Zmodernizované pamiatky 
kultúrneho dedičstva po 
reštaurátorských a konzervačných 
prácach 

Počet 25 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.7  Cezhraničné a/alebo spoločné 
poľsko-slovenské propagačné a 
marketingové kampane 

Počet 2 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.8  Osoby oslovené spoločnou / 
cezhraničnou propagačnou a 
marketingovou kampaňou (rozsah 
propagačných aktivít) 

Počet 1 150 000 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.9  Organizácie zapojené do 
cezhraničných projektov súvisiacich 
s kultúrnym a prírodným 
dedičstvom 

Počet 455 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.10  Rozloha ekosystémov zapojených 
do cezhraničných projektov 
súvisiacich s ochranou prírodného 
dedičstva 

ha 200 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.11  Vytvorené / implementované 
spoločné štandardy / smernice 

Počet 5 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.12  Nové / zmodernizované 
cezhraničné e-produkty a e-služby 

Počet 32 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.13  Osoby využívajúce nové / 
zmodernizované cezhraničné e-
produkty a e-služby 

Počet 20 000 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  
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PRIORITNÁ OS 2 Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
Forma financovania: 

 Nepredpokladá sa využitie finančných nástrojov 

 Nie je plánované využitie veľkých projektov 

 Nenávratný grant – 55 800 000 EUR (100%) 

Typ územia:  

 Veľké mestské oblasti – 1 116 000 EUR 

 Malé mestské oblasti – 11 160 000 EUR 

 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie) – 43 524 000 EUR 

Výkonnostný rámec prioritnej osi 2: 
Prioritná os Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 

2018 
Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

2 Celková dĺžka 
zrekonštruovaných a 
zmodernizovaných ciest 

km 20 160 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

2 Celková výška 
certifikovaných 
oprávnených výdavkov 

EUR 7 877 074 65 647 059 Riadiaci orgán 

 

Investičná priorita č. 7b: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych 
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Štát a jeho organizačné zložky  

 Územná samospráva a jej organizačné zložky 

 Organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ:  
• Výstavba a modernizácia cezhranične významnej siete, obzvlášť výstavba/modernizácia 

cestnej infraštruktúry integrujúcej dopravný systém po oboch stranách hranice.  

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

CO13 Celková dĺžka novovybudovaných 
ciest 

km  5 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

CO14 Celková dĺžka zrekonštruovaných a 
zmodernizovaných ciest 

km 160 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  
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Investičná priorita č. 7c: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane 
nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských 
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a 
letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej 
mobility  

Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Štát a jeho organizačné zložky  

 Územná samospráva a jej organizačné zložky 

 Organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí 

 Neziskové mimovládne organizácie  

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

 Vedecké a výskumné organizácie  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: 
koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre 
cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, 
sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných 
informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov 
viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, 
internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.  

 Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému 
dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie 
dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho 
cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.  

 Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. 
výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride”.  

Ukazovatele výstupov:  
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

3.1 Nové cezhraničné služby 
verejnej dopravy 
a/alebo príklady 
zlepšenej integrácie 
existujúcich služieb 

Počet  5 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

1 krát za rok  

 
PRIORITNÁ OS 3 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 
územia  
Forma financovania: 

 Nepredpokladá sa využitie finančných nástrojov 

 Nie je plánované využitie veľkých projektov 
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 Nenávratný grant –12 400 000 EUR (100%) 

Typ územia:  

 Veľké mestské oblasti –248 000 EUR 

 Malé mestské oblasti –2 480 000 EUR 

 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie) – 9 672 000 EUR 

Výkonnostný rámec prioritnej osi 3: 
Prioritná 
os 

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

3 Účastníci  
spoločných miestnych 
aktivít na podporu 
zamestnanosti a 
spoločných školení 

Počet 1 600 16 150 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 Celková výška 
certifikovaných 
oprávnených výdavkov 

EUR 1 750 461 14 588 236 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 
 
 
 

Spoločné aktivity na 
podporu zamestnanosti 
a spoločných školení 

Počet 55 550 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

 

Investičná priorita č. 10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 
ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a 
vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich 
programov  

 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) 

neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) 

 
 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v 

sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné 

programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, 

vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov 

a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).  
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 Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia 

cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a obyvateľskej účasti, 

zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, 

programy a školenia.  

 Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív 

profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému 

stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania 

vzdelávania a financovania systému školstva.  

 Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. 

mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a 

poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva 

na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov 

súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a 

odborného vzdelávania).  

 


