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Základné informácie 
 

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

 Trnavský samosprávny kraj  

 Trenčiansky samosprávny kraj  

 Žilinský samosprávny kraj 

 Juhomoravský kraj 

 Zlínsky kraj 

 Moravsko-sliezsky kraj 
 

Alokácia: 106 046 429 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Národný orgán: Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR 
 
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: 

 Využívanie inovačného potenciálu 

 Kvalitné životné prostredie 

 Rozvoj miestnych iniciatív 
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Finančná stratégia: 
Prioritná os  EFRR Národné 

finančné 
prostriedky 

Investičné priority  Konkrétne ciele 
zodpovedajúce 
investičným 
prioritám  

Ukazovatele 
výsledkov 
zodpovedajúce 
konkrétnemu cieľu  

1. 
Využívanie 
inovačného 
potenciálu  

14 422 314 
 

2 545 115 
 

1. Príprava a 
vykonávanie 
spoločných 
vzdelávacích, 
odborných 
vzdelávacích a 
školiacich programov 
(10b) 

1.1 Zvýšenie 
relevantnosti 
obsahu vzdelávania 
pre potreby trhu 
práce s cieľom 
zlepšenia 
uplatniteľnosti na 
trhu práce.  

1. Miera 
uplatniteľnosti 
mladých ľudí na 
trhu práce 
(nezamestnaní do 
29 rokov)  

2.Podpora 
investovania podnikov 
do výskumu a inovácie 
a vytvárania prepojení 
a synergií medzi 
podnikmi, centrami 
výskumu a vývoja a 
vysokoškolským 
vzdelávacím 
prostredím (1b)  

1.2 Zintenzívnenie 
využívania 
výsledkov 
aplikovaného 
výskumu najmä 
malými a strednými 
podnikmi.  

2. Podiel MSP1, 
ktoré vytvorili 
inovovaný produkt 
alebo proces  

2. Kvalitné 
životné 
prostredie  

60 393 440 10 657 666 3.Zachovanie, ochrana, 
podpora a rozvoj 
prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
(6c)  

2.1 Zvýšenie 
atraktívnosti 
kultúrneho a 
prírodného 
dedičstva pre 
obyvateľov a 
návštevníkov 
cezhraničného 
regiónu  

3. Nárast počtu 
návštevníkov v 
cezhraničnom 
regióne  

4.Ochrana a obnova 
biologickej diverzity a 
pôdy a podpory 
ekosystémových 
služieb vrátane siete 
Natura 2000 a zelených 
infraštruktúr (6d)  

2.2 Ochrana 
biodiverzity 
cezhraničného 
územia 
prostredníctvom 
spolupráce v oblasti 
ochrany a 
koordinovaného 
riadenia prírodne 
významných území  

4. Plocha územia, 
ktoré je 
predmetom 
cezhraničných 
aktivít zameraných 
na ochranu a 
obnovu biodiverzity  

3. Rozvoj 
miestnych 
iniciatív  

9 915 341  1 749 767 5. Podpora právne a 
administratívnej 
spolupráce a 
spolupráce medzi 
občanmi a inštitúciami 
(11b) 

3.1 Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne 
cezhraničnej 
spolupráce 
miestnych a 
regionálnych 

5. Úroveň kvality 
cezhraničnej 
spolupráce 
miestnych a 
regionálnych 
aktérov  

                                                 
1 Malý a stredný podnik 
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aktérov  

4. Technická 
pomoc 

5 408 367 954 418 Zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a efektívnej realizácie 
Programu 

 
 

PRIORITNÁ OS 1 Využívanie inovačného potenciálu  
Využívanie inovačného potenciálu cezhraničných regiónov, konkrétne podnikateľských subjektov v 
cieľovom území, je ovplyvnené kvalitou ľudských zdrojov a dostupnosťou poznatkov výskumu a 
vývoja. Prvou oblasťou prioritného záujmu je zvýšenie kvality vzdelania poskytovaného 
vzdelávacími inštitúciami nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre pracujúcich. Cieľom je vytvoriť 
kvalitné vzdelávacie programy atraktívne pre účastníkov vzdelávacieho procesu. Ďalšou 
požiadavkou na obsah vzdelávacích programov je ich relevantnosť pre potreby cezhraničného 
trhu práce, t.j. zamestnávateľov. Zvýšená kvalita obsahu a procesu vzdelávania sa prejaví vo 
forme dostupných ľudských zdrojov disponujúcich potrebnými poznatkami a zručnosťami 
požadovanými zamestnávateľmi, vrátane malých a stredných podnikov. Získanie relevantných 
kompetencií absolventov a pracujúcich osôb primárne prispeje k zvýšeniu ich možností uplatniť sa 
na trhu práce. Prostriedkom na zosúladenie výstupov systému vzdelávania a potrieb 
zamestnávateľov je zapojenie podnikateľskej sféry priamo do tvorby vzdelávacích programov. 
Druhou oblasťou podpory za účelom efektívnejšieho využívania inovačného potenciálu 
cezhraničného regiónu je zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k výsledkom výskumu a 
vývoja. Zameranie reaguje na význam inovácií pre konkurencieschopnosť podnikateľských 
subjektov a obmedzené kapacity malých a stredných podnikov realizovať vlastný výskum a vývoj. 
Cieľom je vytvorenie priaznivých podmienok a odstránenie prekážok užšej spolupráce medzi 
inštitúciami výskumu, vývoja a inovácií a podnikateľskou sférou. Podporované intervencie sa 
sústredia na podporu takých oblastí aplikovaného výskumu a vývoja, ktorých aktivity reagujú na 
konkrétne požiadavky a potreby malých a stredných podnikov. K efektívnemu prepojeniu medzi 
výskumnou sférou a produktívnym sektorom v cezhraničnom regióne prispeje aj tvorba 
regionálnych partnerstiev (sietí).  
 
Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 14 422 314 EUR 

 Národné finančné prostriedky - 2 545 115 EUR 

Výkonnostný rámec prioritnej osi 1, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:  
Prioritná os Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 

2018 
Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

1 Celková suma 
oprávnených výdavkov 
po ich certifikácii 
certifikačným orgánom 

EUR 2 545 114 16 967 429 Riadiaci orgán 

1 Podporené partnerstvá v 
oblasti vzdelávania 

Počet 4 15 Monitorovacie 
správy prijímateľov 
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(vrátane celoživotného 
vzdelávania) 

1 Vytvorené spoločné 
prvky systému 
vzdelávania aplikované v 
cezhraničnom regióne 

Počet 3 20 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Podporené partnerstvá 
zamerané na posilnenie 
regionálnych inovačných 
systémov 

Počet 2 10 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

 

Investičná priorita č. 1: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako 
aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania 
spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b) 

 
Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom 
zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce  
Špecificky sa podpora bude zameriavať na spoluprácu základných, stredných a vysokých škôl v 
oblasti tvorby nových a inovovaných vzdelávacích programov. Kľúčovým aspektom spolupráce je 
obsah vzdelávania (vzdelávacích programov). Špecifickou cieľovou skupinou je ekonomicky aktívna 
populácia, resp. zamestnanci, ktorých účasť na celoživotnom vzdelávaní je na oboch stranách 
hranice veľmi nízka. Nosnou témou je tvorba a realizácia kvalitných programov celoživotného 
vzdelávania, vrátane aktualizácie kompetencií, zručností a kvalifikácie v kontexte potrieb 
cezhraničného trhu práce.  
K plneniu cieľov investičnej priority bude prispievať aj realizácia malých projektov 
(mikroprojektov). Prostredníctvom tohto typu projektov budú špecificky riešené potreby v oblasti 
vzdelávania na miestnej úrovni. Mikroprojekty budú implementované v rámci samostatného 
strešného projektu riadeného správcom Fondu mikroprojektov. 
Podporované projekty v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania budú musieť preukázať 
relevantnosť pre územie cezhraničného regiónu (trhu práce), resp. pre odvetvie zastúpené v 
cezhraničnom regióne. 
 
Oprávnení prijímatelia: 

 školy/vzdelávacie inštitúcie  

 komory a záujmové združenia právnických osôb  

 mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

 štát a jeho organizačné zložky  

 územná samospráva a jej organizačné zložky  

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

 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  

 podnikateľské subjekty (zamestnávatelia)  
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Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích 

programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových 

kompetencií požadovaných praxou. 

 Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami 

pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia 

relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne. 

 Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží 

pre pedagogický personál, žiakov a študentov. 

 Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských 

zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania. 

 Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb 

kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických 

odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory). 

 Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity 

s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu 

praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v 

technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu. 

 Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane 

zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného 

vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.  

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

1.1 Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane celoživotného 
vzdelávania)  

Počet  15  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.2 Vytvorené spoločné prvky systému 
vzdelávania aplikované v 
cezhraničnom regióne 

Počet  20  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.3 Spoločné nástroje na podporu 
odborného vzdelávania v 
cezhraničnom regióne 

Počet  10  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1.4 Počet účastníkov cezhraničných 
programov spoločného vzdelávania a 
odbornej prípravy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, možnosti 
vzdelávania a vyššieho odborného 
vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46) 

Počet  50  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  
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Investičná priorita č. 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a 
vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a 
vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b) 

 
Špecifický cieľ 1.2: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a 
strednými podnikmi  
Strategickým zámerom je zintenzívniť spoluprácu medzi inštitúciami výskumu a vývoja a 
produktívnym sektorom za účelom efektívneho prenosu a využívania výsledkov výskumu a vývoja. 
Riešenie sa sústredí na posilnenie regionálnych inovačných systémov prostredníctvom vytvorenia 
udržateľných cezhraničných sietí spájajúcich relevantných aktérov.  

Hlavným nástrojom na dosiahnutie stanoveného cieľa je podpora orientácie výskumno-vývojových 
činností na požiadavky malých a stredných podnikov, ktoré sú kľúčovým segmentom regionálnych 
ekonomík. Selektívne aktivity podporia prenos a využívanie inovácií priamo do praxe, najmä 
zlepšenie dostupnosti výsledkov aplikovaného výskumu pre malé a stredné podniky a ich následnú 
komercializáciu. 
 
Oprávnení prijímatelia: 

 výskumné inštitúcie  

 vysoké školy s výskumnými pracoviskami  

 podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky  

 komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí)  

 mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

 štát a jeho organizačné zložky  

 územná samospráva a jej organizačné zložky  

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

 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia 

subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a 

zmeny klímy) . 

 Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú 

orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti. 

 Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s 

ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a 

regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch). 

 Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a 

inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne. 
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 Príprava a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov 

výskumu a vývoja, hlavne inovačné poukážky (vouchers) pre malé a stredné podniky.  

Ukazovatele výstupov:  
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

2.1 Podporené partnerstvá 
zamerané na posilnenie 
regionálnych inovačných 
systémov  

Počet  10  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  

2.2 Počet podnikov 
spolupracujúcich s 
výskumnými inštitúciami 
(spoločný pre EÚS č. 26) 

Počet  30  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  

2.3 Opatrenia na zvýšenie 
spolupráce medzi 
inštitúciami výskumu a 
vývoja a produktívnym 
sektorom 

Počet  10  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  

 
 

PRIORITNÁ OS 2 Kvalitné životné prostredie 
Cezhraničný región sa sústredí na zlepšenie schopnosti efektívne zhodnocovať kultúrne a prírodné 
bohatstvo. Základným nedostatkom v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva je nedostatočné 
využívanie existujúceho potenciálu. Systémovým riešením tohto problému je zlepšenie 
atraktívnosti a dostupnosti prírodných a kultúrnych objektov nachádzajúcich sa na území 
cezhraničného regiónu a s nimi priamo súvisiacich služieb. Konkrétnym riešením bude 
sprostredkovať investície do zlepšenia stavu objektov prírodného a kultúrneho dedičstva. 
Následne bude možné zabezpečiť atraktívnejšiu ponuku pre návštevníkov regiónu 
prostredníctvom komplexných (tematických) produktov. Ďalším z konkrétnych riešení situácie 
bude zlepšenie dopravnej dostupnosti pamiatok. To znamená, zlepšenie stavu ciest II. a III. 
triedy a rozvoj cyklistických ciest spájajúcich významné prírodné a kultúrne lokality v 
programovom území.  
Rozsiahle plochy cezhraničného územia možno klasifikovať ako prírodne významné územia. 
Podpora bude preto smerovať do spoločných projektov na zachovanie biodiverzity a spolupráce 
relevantných aktérov pri koordinácii a manažmente hodnotných území (vrátane chránených 
území), ktoré majú reagovať na špecifické potreby ochrany v spoločných územiach regionálneho, 
národného a medzinárodného významu prekračujúcich štátnu hranicu. Dôležitou oblasťou 
podpory bude zvyšovanie povedomia o výskyte biotopov, ktoré prispejú k zvýšeniu 
informovanosti a ochrany.  
 
Forma financovania: 

 Nenávratný grant – 60 393 440 EUR 

 Národné finančné prostriedky - 10 657 666 EUR 
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Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:  
Prioritná 
os 

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

2 Celková suma oprávnených 
výdavkov po ich certifikácii 
certifikačným orgánom  
 

EUR  10 657 666 71 051 106 Riadiaci orgán  
 

2 Zhodnotené objekty 
kultúrneho a prírodného 
dedičstva  

Počet 15  100 Riadiaci orgán 

2 Celková dĺžka 
novovybudovaných alebo 
zmodernizovaných 
cyklistických ciest a 
turistických chodníkov 

km 30  150  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Systémové nástroje na 
zvýšenie efektívnosti 
ochrany prírody a 
biodiverzity 

počet 3  15  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

 
 

Investičná priorita č. 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva (6c) 

 
Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 
návštevníkov cezhraničného regiónu  
Investičná priorita sa zameria na sprostredkovanie investícii do zlepšenia stavu objektov 
prírodného a kultúrneho dedičstva, vytvorenie atraktívnejšej ponuky pre návštevníkov regiónu 
prostredníctvom komplexných (tematických) produktov a zlepšenie dopravnej dostupnosti piatok, 
t.j. zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy a rozvoj cyklistických ciest.  
 
Oprávnení prijímatelia: 

 štát a jeho organizačné zložky  

 územná samospráva a jej organizačné zložky  

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

 mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

 záujmové združenia právnických osôb  

 okresné a krajské organizácie cestovného ruchu  

 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  

 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok 

cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. 
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 Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym 

pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V 

rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity. 

 Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na 

zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne . 

 Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami 

prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných 

úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových 

cestných prvkov). 

 Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní 

prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a 

prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov. 

 Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného 

dedičstva. 

 Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme 

doplnkových aktivít.  

 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

3.1  Zhodnotené objekty 
kultúrneho a prírodného 
dedičstva  

Počet  100  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

3.2  
 

Vytvorené ucelené produkty 
zhodnocujúce kultúrne a 
prírodné dedičstvo 

Počet 5  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

3.3 Celková dĺžka 
novovybudovaných alebo 
zmodernizovaných 
cyklistických ciest a 
turistických chodníkov 

km 150 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

3.4 Celková dĺžka 
zrekonštruovaných alebo 
zmodernizovaných ciest 
(spoločný EÚS č. 14) 

km 30 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

1 krát za rok 

 
 

Investičná priorita č. 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory 
ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d) 

 
Špecifický cieľ 2.2: Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v 
oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území  
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Podpora bude určená pre spoločné projekty na zachovanie biodiverzity a spolupráce relevantných 
aktérov pri koordinácii a manažmente hodnotných území Dôležitou oblasťou podpory bude 
zvyšovanie povedomia o výskyte biotopov, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti a ochrany.  
Oprávnení prijímatelia: 

 štát a jeho organizačné zložky  

 územná samospráva a jej organizačné zložky  

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

 mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

 záujmové združenia právnických osôb  

 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o 

cezhraničné prírodne hodnotné územia. 

 Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov 

prioritného záujmu. 

 Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v 

cezhraničnom území. 

 Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej 

infraštruktúry. 

 Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodne 

hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území). 

 Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o 

prírodne významné územia (vybrané biotopy, druhy). 

 Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu a vývoja biotopov a druhov, výmena vzájomných 

informácií, údajov a poznatkov. 

 Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.  

 
Ukazovatele výstupov:  

IČ Ukazovateľ  Merná 
jednotka  

Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

4.1 Systémové nástroje na 
zvýšenie efektívnosti 
ochrany prírody a 
biodiverzity 

Počet  15  Monitorovacia 
správa prijímateľa 

1 krát za rok  

4.2 Zavedené 
ekostabilizačné prvky v 
krajine  

Počet  5  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

4.3 Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 
(spoločný pre EÚS č. 22) 

ha  5  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  
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PRIORITNÁ OS 3 Rozvoj miestnych iniciatív 
Cezhraničná spolupráca na miestnej úrovni vychádza z historických väzieb a odráža 
socioekonomický vývoj spoločnosti na oboch stranách hranice. Užšia spolupráca naráža nielen na 
fyzické prekážky, ale aj na legislatívne prekážky, problematickú dostupnosť údajov a informácií, 
jednostranným plánovaním a podobne. Doterajšie skúsenosti ukázali, že efektívnym riešením na 
prekonanie prekážok na spoluprácu na miestnej úrovni je podpora malých projektov, ktoré 
vytvárajú platformu pre významovo rozsiahlejšie projekty regionálneho charakteru. Hlavným 
nástrojom na podporu tohto typu projektov bude Fond malých projektov určený primárne na 
podporu miestnych cezhraničných aktivít. Podstatným prvkom riešenia je stanovenie spoločných 
rozvojových priorít a plánov, vrátane stratégií udržateľného rozvoja cezhraničného územia a 
riešenia krízových situácií ich realizácia, monitorovanie a vyhodnocovanie. Podporou vzájomnej 
výmeny skúseností a spoločných školení k rozvoji zručností na úrovni miestnej a regionálnej správy 
a samosprávy bude vytvorená kvalitná platforma pre realizáciu rozsahom väčších projektov a 
taktiež pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom a návštevníkom územia.  
 
Forma financovania: 

 Nenávratný grant - 9 915 342 EUR 

 Národné finančné prostriedky - 1 749 767 EUR 

Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:  
Prioritná 
os 

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

3 Podiel certifikovaných 
zdrojov EÚ na alokácii  

EUR 1 749 766 11 665 109 Riadiaci orgán 

3 Partneri aktívne zapojení 
do spoločných aktivít  

Počet 30 150 Riadiaci orgán 

 
 

Investičná priorita č. 5: Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a 
zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom podpory 
právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami 
(11b) 

 
Špecifický cieľ 3.1: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a 
regionálnych aktérov  
  
Oprávnení prijímatelia: 

 štát a jeho organizačné zložky  

 územná samospráva a jej organizačné zložky  

 organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí  
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 mimovládne (neštátne) neziskové organizácie  

 komory a záujmové združenia právnických osôb  

 školy/vzdelávacie inštitúcie  

 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  

Príklady aktivít: 

 Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne. 

 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach 

efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva. 

 Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy. 

 Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.  

 
 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 

(2023)  
Zdroj údajov  Frekvencia 

podávania správ  

5.1 Partneri aktívne 
zapojení do 
spoločných aktivít  

Počet  150  Monitorovacia 
správa 
prijímateľa  

1 krát za rok  

 
 
 


