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Základné informácie 
 

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

 AT111 Mittelburgenland 

 AT112 Nordburgenland 

 AT121 Mostviertel-Eisenwurzen 

 AT122 Niederösterreich-Süd 

 AT123 Sankt Pölten 

 AT124 Waldviertel 

 AT125 Weinviertel 

 AT126 Wiener Umland/Nordteil 

 AT127 Wiener Umland/Südteil 

 AT130 Wien 

 SK010 Bratislavský kraj 

 SK021 Trnavský kraj 
 

Alokácia: 75 892 681 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Národný orgán: Municipal Department for European Affairs of the City of Vienna 
 

Globálny cieľ: 

Cieľ programu je riešiť výzvy prihraničných regiónov: 

 Zdokonaľovanie cezhraničného inovačného potenciálu; 

 Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity; 

 Podpora udržateľnej dopravnej infraštruktúry; 

 Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v správnej a inštitucionálnej oblasti. 
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Finančná stratégia:  
Prioritná os  EFRR Štátne 

prostriedky 
Investičné priority  Konkrétne ciele 

zodpovedajúce 
investičným 
prioritám  

Ukazovatele 
výsledkov 
zodpovedajúce 
konkrétnemu cieľu  

1. Príspevok 
k budovaniu 
znalostného 
cezhraničné
ho regiónu 

19 683 142 3 473 496 1b) Podpora 
investovania do 
výskumu a inovácií, 
rozvíjanie väzieb a 
synergie medzi 
podnikmi, výskumnými 
a vývojovými centrami 
a vyšším vzdelávaním, 
najmä prostredníctvom 
podpory investícií do 
produktov a rozvoja 
služieb, transferu 
technológií, sociálnej 
inovácie, ekologickej 
inovácie, podporovania 
súkromných investícií 
do výskumu v rámci 
služieb verejného 
sektora, stimulácie 
dopytu, tvorby sietí, 
klastrov a otvorených 
inovácií, 
prostredníctvom 
efektívnych investícií, 
podpory 
technologického a 
aplikovaného výskumu, 
pilotných 
produktových sérií, 
testovania produktov, 
pokročilých možností 
výroby a prvovýroby, 
najmä v oblasti 
sprístupňovania 
kľúčových technológií a 
šírenia technológií pre 
všeobecné použitie 

1.1 Podpora 
spolupráce 
kľúčových aktérov 
v regionálnych 
inovačných 
systémových 
zariadeniach, a to 
pomocou 
transferu 
poznatkov, 
budovania kapacít 
a zakladania 
spoločných 
rámcov, 
spoločných 
výskumných a 
inovačných aktivít 
a spoločných 
výskumných 
zariadení 

1. Intenzita 
spolupráce cieľových 
skupín programu za 
účelom posilnenia 
regionálneho 
inovačného 
prostredia  

1.2 Podpora 
vyššieho a 
celoživotného 
vzdelávania za 
účelom prípravy 
kompetentnej a 
kvalifikovanej 
pracovnej sily. 
Rozšírenie 
kapacity 
cezhraničného 
vzdelávacieho 
systému s cieľom 
poskytnúť ľudské 
zdroje, vedomosti 
a zručnosti, 
potrebné pre 
regionálny 
inovačný systém 

2. Intenzita 
spolupráce cieľových 
skupín s cieľom 
zvýšenia kvality 
vyššieho 
a celoživotného 
vzdelávania 

2. Podpora 
prírodného 
a 
kultúrneho 
dedičstva a 
biodiverzity 

27 820 000 4 909 412 6c) Zachovanie, 
ochrana, podpora a 
rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva  

2.1 Posilnenie 
spoločných 
postupov pri 
zhodnocovaní 
prírodného a 
kultúrneho 

3. Priemerný 
mesačný počet 
peších turistov 
a cykloturistov 
zaznamenaný na 
Moste slobody   
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dedičstva 
udržateľným 
spôsobom, s 
cieľom ďalej 
rozvíjať danú 
oblasť ako 
atraktívnu 
turistickú 
destináciu 

6d) Ochrana 
a obnovenie 
biodiverzity a 
kvality pôdy, podpora 
služieb ekosystému, 
v rámci Natura 2000 
a zelenej infraštruktúry  

2.2 Zintenzívnenie 
cezhraničnej 
integrácie 
funkčných 
ekologických 
sietí a zelenej 
infraštruktúry 
s cieľom 
zachovania 
biodiverzity a 
prispenia k 
stabilite 
ekosystémov 

4. Počet hlavných 
prekážok pozdĺž 
Alpsko-karpatského 
priestoru, ktoré 
narúšajú biokoridor 

3. Podpora 
trvalo 
udržateľnýc
h riešení v 
doprave 

9 655 000 1 703 824 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 

3.1 Zlepšenie 
regionálnej 
dostupnosti 
pomocou 
ekologických 
riešení dopravy. 
Zlepšiť spoločné 
plánovanie, 
koordináciu a 
praktické riešenia 
pre 
environmentálnu, 
nízkoemisnú a 
bezpečnejšiu sieť 
dopravy a služieb 
v programovej 
oblasti 

5. Objem verejnej 
cezhraničnej 
dopravy v priemerný 
pracovný deň 

4. 
Posilňovani
e 
cezhraničnej 
spolupráce 
v správnej 
a inštitucion
álnej oblasti  

14 180 979 2 502 526 11) Rozširovanie 
kapacitnej možnosti 
orgánov verejnej 
správy a zúčastnených 
strán, a efektívnej 
verejnej správy 
prostredníctvom 
podpory legislatívnej 
a administratívnej 
spolupráce 
a spolupráce medzi 
občanmi a inštitúciami 

4.1 Posilnenie 
inštitucionálnej 
kooperácie na 
cezhraničnom 
programovom 
území pomocou 
mobilizácie a 
budovania kapacít 
v oblastiach 
plánovania a 
realizácie Good 
Governance na 

6. Intenzita 
spolupráce kľúčových 
subjektov v 
oblasti tohto 
programu, s cieľom 
posilnenia 
inštitucionálnych 
kapacitných možností 
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všetkých 
úrovniach 
verejnej správy 

4.2 Posilnenie 
spolupráce medzi 
vzdelávacími 
inštitúciami. 
Posilniť 
spoluprácu medzi 
inštitúciami 
poskytujúcimi 
predškolské a 
základné 
vzdelanie (škôlky 
a základné školy) 
za účelom 
spoločného 
vývoja a 
implementácie 
vzdelávacích 
programov 

7. Intenzita 
spolupráce kľúčových 
subjektov v 
oblasti tohto 
programu, s cieľom 
posilnenia 
spolupráce medzi 
vzdelávacími 
inštitúciami 

5. Technická 
pomoc 

4 553 560 803 570 Zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a efektívnej realizácie 
Programu 

 

 

PRIORITNÁ OS 1 Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného 
regiónu 

 

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 3 010 363 23 156 638 Riadiaci orgán 

1 Podporené projekty (1b) Počet 4 9 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a služby 
v oblasti výskumu a 
inovácií  

Počet 0 5 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

 

Investičná priorita č. 1b: Podpora investovania do výskumu a inovácií, rozvíjanie 
väzieb a synergie medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými centrami a vyšším 
vzdelávaním, najmä prostredníctvom podpory investícií do produktov a rozvoja 
služieb, transferu technológií, sociálnej inovácie, ekologickej inovácie, 
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podporovania súkromných investícií do výskumu v rámci služieb verejného 
sektora, stimulácie dopytu, tvorby sietí, klastrov a otvorených inovácií, 
prostredníctvom efektívnych investícií, podpory technologického a aplikovaného 
výskumu, pilotných produktových sérií, testovania produktov, pokročilých 
možností výroby a prvovýroby, najmä v oblasti sprístupňovania kľúčových 
technológií a šírenia technológií pre všeobecné použitie  

 

Špecifický cieľ 1.1: Posilnenie spolupráce v oblasti inovácií  
Cezhraničná spolupráca prispeje, najmä k rozvoju inovačného prostredia na regionálnej úrovni, 
a to prostredníctvom podpory spolupráce kľúčových subjektov, ktoré majú osobitný záujem na 
oblasti programu (a za podmienky, že nie sú sa zamerané výhradne globálne), ako napríklad 
klastrov, agentúr pre ekonomický vývoj, centier transferu technológií, výskumných inštitúcií, 
vysokých škôl vykonávajúcich výskum a inovatívnych spoločností.  
 
Špecificky sa podpora bude zameriavať na rozšírenie výskumných a inovačných aktivít v oblasti 
spolupráce a vytvárania sietí medzi výskumnými centrami, vysokým školstvom, súkromným 
a verejným sektorom za účelom založenia dlhodobej spolupráce v technologickej a ne-
technologickej oblasti a zlepšenia komerčného využitia výsledkov výskumu.  
Druhým požadovaným špecifickým výsledkom cieľa je vytvorenie výskumného pracoviska 
zameraného na zlepšenie integrovanej riečnej správy Dunaja ako základu pre spoločný výskum. 
    
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené 

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

 Vysoké školy s výskumnými pracoviskami  

 Odborné školy 

 Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie (aj odborné) 

 Organizácie podporujúce obchod (napr. obchodná komora, inovačné centrá, miestne 

rozvojové agentúry) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Rozvoj a rozšírenie klastrových iniciatív (spoločné školenia, spoločné prieskumy trhu, 

výskumy, koordinácia programov podpory klastrov). 

 Spoločný rozvoj služieb a prehlbovania kvalifikácie súvisiacich s inováciou; zlepšovanie 

znalostí a zručností za účelom zlepšenia ekonomickej a sociálnej inovácie. 

 Prehlbovanie inštitucionálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými vysokými 

školami s cieľom rozvíjania spoločných služieb (napr. rozvoj centier transferu vedomostí). 
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 Podpora spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v oblastiach: organická 

chémia/biotechnológie, obnoviteľné zdroje energie, inteligentná mobilita/ekologická 

doprava, materiály, informačné a komunikačné technológie. Okrem toho tiež v 

odvetviach regionálneho významu, ako je napríklad kreatívny priemysel, sociálne inovácie 

a iné. 

 Podpora inovatívnych environmentálnych technológií a štandardov efektívnosti a limitov 

využívania prírodných zdrojov s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia a účinnosť 

využitia týchto zdrojov. Patrí sem aj rozvoj spoločných konceptov Smart Regions. 

 Investície do výskumných zariadení (napr. investície do laboratórií a ich zariadenia) s 

cieľom zlepšiť integrovanú riečnu správu Dunaja, ako základ pre spoločný rakúsko-

slovenský výskum (prípadne aj iných), vrátane podpory výskumu v teréne a sprievodných 

aktivít (napr. zvyšovanie povedomia a environmentálne vzdelávanie verejnosti).  

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

1b.1.1 Organizácie/osoby zúčastnené na 
projektoch v oblasti výskumu a 
inovácií  

Počet  25 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1b.1.2 Spoločne vytvorené hlavné produkty a 
služby v oblasti výskumu a inovácií 

Počet  5 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1b.1.3 Účastníci spoločných vzdelávacích 
programov v oblasti výskumu a 
inovácií 

Počet  125  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1b.1.4 Vytvorené výskumné zariadenia Počet  1 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1b.1.5 Noví výskumníci v podporovaných 
subjektoch 

Počet TPP 20 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

1b.1.6 Výskumné zariadenia podieľajúce sa 
na cezhraničných projektoch 

Počet 6 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

 

Špecifický cieľ 1.2: Podpora vyššieho a celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečenia 
kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily   
Kompetentná a kvalifikovaná pracovná sila je kľúčovou súčasťou zlepšenia regionálneho 
inovačného prostredia. Aby toto prostredie mohlo efektívne fungovať vyžaduje interakciu medzi 
výrobným sektorom, výskumným a vývojovým sektorom a sektorom vzdelávania. Preto sa 
cezhraničné aktivity sústreďujú na strategickú spoluprácu zainteresovaných subjektov v 
regionálnych inovačných prostrediach, ktoré rezultujú v kvalitnej ponuke vzdelávania. 

Strategickým zámerom cieľa je zlepšenie spolupráce vzdelávacích inštitúcií a súkromného 
sektora s cieľom podpory duálneho vzdelávania v odborných školách. Cieľ sa zameria aj na 
zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami postgraduálneho vzdelávania ako reakcia na potrebu 
obsadenia pracovných pozícií vysokokvalifikovanými odborníkmi. 
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Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené 

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

 Vysoké školy s výskumnými pracoviskami  

 Odborné školy 

 Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie (aj odborné) 

 Organizácie podporujúce obchod (napr. obchodná komora, inovačné centrá, miestne 

rozvojové agentúry) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Spolupráca na vývoji, modernizácii a implementácii spoločných vzdelávacích programov 

(kurikula). 

 Vznik a rozvoj spoločných platforiem pre účinnú spoluprácu odborných škôl a 

zamestnávateľov/združení zamestnávateľov. 

 Rozvoj a zvyšovanie kvality spoločného vzdelávania a vzdelávacích programov s ohľadom 

na trhom práce požadované zmeny v znalostiach a zručnostiach. 

 Propagácia duálneho vzdelávania na sekundárnej úrovni vzdelávania, a to najmä 

v odborných školách technického zamerania. 

 Programy pre mobilitu študentov, výskumných pracovníkov a učiteľov. 

 Rozvoj spoločných učebných osnov a ich pilotná implementácia na univerzitách.  

 

Ukazovatele výstupov:  
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

1b.2.1 Spoločne vytvorené hlavné 
produkty a služby v oblasti 
vyššieho a celoživotného 
vzdelávania 

Počet  4  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  

1b.2.2 Organizácie priamo 
zúčastnené na projektoch 
spolupráce zameranej na 
zlepšenie kvality vyššieho 
a celoživotného vzdelávania 

Počet  20  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  

1b.2.3 Účastníci spoločného 
vzdelávania a odbornej 
prípravy, ktoré podporia 
zamestnanosť mladých, 
rozdielne možnosti 
vzdelávania a vyššie 
a odborné vzdelávanie 

Počet  500  Monitorovacie 
správy 
prijímateľov  

1 krát za rok  
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PRIORITNÁ OS 2 Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a 
biodiverzity 
 

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  4 254 824 32 729 412 Riadiaci orgán  
 

2 Schválené projekty (oblasť 
6c) 

Počet 6 16 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

2 Spoločne vytvorené hlavné 
produkty a služby v oblasti 
kultúrneho a prírodného 
dedičstva (oblasť 6c) 

Počet 0 16 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Schválené projekty (oblasť 
6d) 

Počet 4 8 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Spoločne vytvorené hlavné 
produkty a služby v oblasti 
ekologických sietí a zelenej 
infraštruktúry (oblasť 6d) 

Počet 0 8 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

 

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

Špecifický cieľ 2.1: Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva  
Investičná priorita sa v špecifickom cieli zameria na zlepšenie cezhraničnej koordinácie v oblasti 
rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom posilnenia aspektu riadenia 
a rozširovania kapacity jeho využitia. Cieľ predstavuje aj oblasť zosúladenia ponúk v oblasti 
cestovného ruchu, voľného času a kultúry, s cieľom lepšieho rozvoja perspektívnych lokalít, 
tematických chodníkov a spoločných produktov cestovného ruchu, ktoré prispejú k trvalo 
udržateľnému rastu a zamestnanosti v danom regióne.  
 

Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené (vrátane KOCR – Krajské organizácie 

cestovného ruchu a OOCR – Oblastné organizácie cestovného ruchu) 

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené 

 Mimovládne organizácie (vrátane združení a záujmových skupín) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) 
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Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Rozvoj spoločných a integrovaných postupov pre udržateľný cestovný ruch, napr. v oblasti 

eko-turizmu (udržateľné turistické aktivity v národných parkoch a prírodných 

rezerváciách), jazda na bicykli, agroturistika, vinohradníctvo a spoznávanie antickej 

rímskej kultúry. Toto sa zabezpečí širokým okruhom partnerských sietí, ktoré budú 

zahŕňať rôzne programy, štátnu správu a samosprávu na všetkých úrovniach i 

mimovládne organizácie, pričom dôležitými subjektami budú aj inštitúcie na podporu 

obchodu a siete mobility. 

 Podpora zachovania, obnovy, rozvoja a využitia kultúrneho a prírodného dedičstva 

hmotného a / alebo nehmotného charakteru s cezhraničným významom udržateľným 

spôsobom. Z výšky vyčlenených prostriedkov vyplýva, že obmedzený finančný objem 

neumožňuje rozsiahlejšie rekonštrukcie a úpravy kultúrneho dedičstva vo veľkých 

mestách ako Viedeň a Bratislava. Nakoľko program nenahrádza štátny rozpočet v oblasti 

starostlivosti o kultúrne dedičstvo, preto v tomto ohľade budú poskytované iba pilotné 

investície.  

 Spoločná propagácia cykloturistiky a zvýšenie kvality cyklotrás v pohraničnom regióne 

realizované ekologickým spôsobom. 

 Podpora riadenia mobility (verejná doprava) v rámci cezhraničnej správy turistických 

destinácií a marketingu turistických produktov.  

 Vývoj a praktická implementácia školení a budovania kapacitných možností na podporu 

ekologicky zameraného cestovného ruchu a ekologicky orientovanej dopravy. 

 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

6c.1.1 Organizácie/osoby zúčastnené na 
projektoch v oblasti kultúrneho 
a prírodného dedičstva  

Počet  80 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

6c.1.2 Spoločne vytvorené hlavné produkty a 
služby v oblasti kultúrneho 
a prírodného dedičstva 

Počet  16 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

6c.1.3 Účastníci spoločných vzdelávacích 
programov 

Počet  400  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

6c.1.4 Zvýšenie počtu návštevníkov  
podporených lokalít kultúrneho 
a prírodného dedičstva 

Počet  32 000 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

 

Investičná priorita č. 6d: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory 
ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr  
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Špecifický cieľ 2.2: Zintenzívnenie obnovy a správy ekologických koridorov 
Cezhraničná spolupráca je jednou z hlavných podmienok pre efektívne zachovanie a riadenie 
regiónu, najmä pokiaľ ide o rozsiahle biokoridory ako je Alpsko-karpatský koridor alebo lužné lesy 
a močiare pozdĺž hraničnej riek Moravy a Dunaja. Spolu s ďalšou integráciou funkčných 
ekologických sietí a zelenej infraštruktúry, sa plánujú rozšírenia integrovaných preventívnych 
protipovodňových opatrení pozdĺž Dunaja a Moravy. 
Priority teda predstavujú lepšie riadené, chránené a postupne skvalitnené biotopy, vrátane 
oblastí Natura 2000, zníženie počtu bariér v oblastiach výskytu divokej zvery s cieľom lepšieho 
prepojenia ich prirodzených prostredí, lepšia koordinácia ochrany životného prostredia a 
protipovodňovej správy cezhraničnej oblasti, zvýšená informovanosť obyvateľov a miestnych 
komunít o chránených prírodných oblastiach vrátane Natura 2000. 
 

Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené (vrátane štátneho orgánu 

ochrany prírody Slovenskej republiky - Štátna ochrana prírody SR) 

 Mimovládne organizácie 

 Organizácie venujúce sa ochrane životného prostredia 

 Výskumné inštitúcie (vrátane vysokých škôl vykonávajúce výskum) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Prepojenie prirodzených prostredí a koridorov divokej zvery znížením počtu bariér (napr. 

prostredníctvom "zelených" mostov cez dopravnú infraštruktúru), zlepšenie 

obhospodarovania pôdy a vôd a ochrany prírody; integrované riadenie biotopov, 

zlepšenie územného plánovania a spôsobov využívania pôdy.  

 Podpora spoločnej spolupráce v oblasti protipovodňovej ochrany, ochrany vôd a ďalšieho 

rozširovania dopravnej infraštruktúry prostredníctvom viacsektorových partnerstiev. 

 Prepájanie a pilotné opatrenia na harmonizáciu ochrany pred povodňami a obnovu 

cezhraničných riečnych systémov. Neumožňuje sa však výstavba protipovodňovej 

infraštruktúry (napr. hrádze), ani projekty s väčším rozpočtom s ohľadom na obmedzené 

prostriedky investičnej priority. Nakoľko je zameranie cieľa 2.2 na zelenú infraštruktúru, 

neumožňuje sa z neho financovanie "šedej infraštruktúry".  

 Podpora sprievodných výskumných a hodnotiacich aktivít, vrátane vývoja pokročilých 

nástrojov určených na mapovanie, diagnostiku, ochranu a správu krajiny. 

 Podpora zvyšovania povedomia a environmentálne vzdelávanie ako súčasť širšieho 

dopadu projektu. 

 Podpora riešení zelenej infraštruktúry a mestskej biodiverzity v mestských prostrediach.  
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Ukazovatele výstupov:  
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

6d.1.1 Organizácie/subjekty 
podieľajúce sa na 
budovaní zelenej 
infraštruktúry 

Počet  34  Monitorovacia 
správa prijímateľa 

1 krát za rok  

6d.1.2 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a služby 
v oblasti ekologických 
sietí a zelenej 
infraštruktúry 

Počet  8  Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

6d.1.3 Účastníci spoločných 
vzdelávacích programov 

Počet  194 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

6d.1.4 Územie, ktorému bude 
zabezpečený vyšší 
stupeň ochrany 

ha 1 000 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 
PRIORITNÁ OS 3 Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave 
 

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

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

3 Celková suma 
oprávnených výdavkov 
po ich certifikácii 
certifikačným orgánom 

EUR 764 559 11 358 824 Riadiaci orgán 

3 Schválené projekty Počet 3 7 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 
 
 
 

Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a služby 
v oblasti ekologickej 
dopravnej infraštruktúry 
s nízkymi emisiami  

Počet 0 7 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

 

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 
 

Špecifický cieľ 3.1: Podpora ekologických dopravných riešení 
Manažment mobility sa zameria na rozšírenie ekologických spôsobov dopravy, ako je napríklad 
verejná, pešia a bicyklová doprava. Program spolupráce podporí k životnému prostrediu 
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priateľskú regionálnu mobilitu prostredníctvom pokročilých systémov projektovania, nových 
prístupov k „on demand“ službám, inteligentnej integrácii dopravných služieb do oblasti 
cestovného ruchu alebo podpory projektov určených na bezpečnosť cestnej premávky. 
Investície v tejto oblasti by mali byť zamerané jednoznačným spôsobom v prospech koncového 
užívateľa a v zmysle zásady transparentného využitia verejných financií.   
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené  

 Špecializované agentúry 

 Výskumné zariadenia, univerzity 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Opatrenia na podporu odstránenia konkrétnych prekážok v cezhraničnej verejnej 

dopravnej infraštruktúre. Opatrenia môžu zahŕňať podporu licencovania služieb verejnej 

dopravy a zavedenie nových liniek.  

 Rozvoj spoločných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre udržateľnú multimodálnu 

mobilitu v mestách, prímestských regiónoch a vidieckych oblastiach, dosiahnuteľný 

napríklad lepšou organizáciou verejnej dopravy (napr. združeniami dopravcov), 

manažmentom mobility, verejnou dopravou typu „on demand“, podporou cyklo- a pešej 

prepravy, e-mobility, bezpečnosti cestnej premávky, vrátane pilotných a drobných 

investícií do infraštruktúry.  

 Vývoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov, informačných systémov pre 

cestujúcich, on-line cestovných poriadkov, elektronických lístkov, mobilných aplikácií, 

spoločných tarifných systémov.  

 Zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom budovania cyklistických trás s cieľom 

prepojenia obcí, a následnou prípadnou kombináciou s verejnou dopravou. 

 Cyklistika bude podporená ako udržateľný mestský spôsob dopravy. 

 Podpora centier mobility a multimodálnych platforiem dopravy s cieľom zlepšiť 

efektívnosť, spoľahlivosť a kvalitu ekologických spôsobov prepravy osôb. 

 Podporné vzdelávania za účelom rozvoja zelenej regionálnej mobility. 

 Ďalší rozvoj multimodálnych dopravných uzlov a liniek s cieľom propagácie redukcie 

emisií a energeticky efektívnej nákladnej dopravy.  

 Investície do príslušnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa kúpu dopravných prostriedkov/áut, 

menšie rekonštrukcie a ďalšie vybavenie autobusových a vlakových zastávok/staníc 

s cieľom zlepšenia štandardu integrovaného dopravného systému, výstavba 

multimodálnych terminálov (parkoviská, značky, zástavky, informačné systémy na 

zástavkách), výstavba nových, prípadne rekonštrukcia existujúcich prístavov. 
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Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 

(2023)  
Zdroj údajov  Frekvencia 

podávania správ  

7c.1.1 Organizácie/subjekty 
podieľajúce sa na 
budovaní ekologickej a 
nízkoemisnej 
dopravnej 
infraštruktúry 

Počet  23 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

7c.1.2 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a 
služby v oblasti 
ekologickej a 
nízkoemisnej 
dopravnej 
infraštruktúry 

Počet 7 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

7c.1.3 Účastníci spoločných 
vzdelávacích 
programov 

Počet 175 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 

PRIORITNÁ OS 4 Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v správnej 
a inštitucionálnej oblasti 
 
Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:  

Prioritná 
os 

 Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový 
cieľ 2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

4  Celková suma 
oprávnených 
výdavkov po ich 
certifikácii 
certifikačným 
orgánom 

EUR 2 168 856 16 683 505 Riadiaci orgán 

4  Schválené projekty Počet 4 13 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

4  Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a 
služby v oblasti 
inštitucionálnej 
spolupráce, 
integračných rámcov 
a projektovacích 
nástrojov 

Počet 0 8 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 
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Investičná priorita č. 11: Rozširovanie kapacitných možností orgánov verejnej 
správy a zúčastnených strán, a efektívnej verejnej správy prostredníctvom 
podpory legislatívnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi 
a inštitúciami 

 

Špecifický cieľ 4.1: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce  
Hlavnými cieľmi špecifického cieľa v rámci investičnej priority je zlepšenie spolupráce inštitúcií 
a strategického projektovania, čo sa dosiahne vývojom spoločných projektových procesov, 
nástrojov a informačných báz (napríklad zlepšenie cezhraničných informačných a projektovacích 
nástrojov s cieľom rozvoja Twin City konceptu). Zlepši sa aj inštitucionálna spolupráca 
v oblastiach hlavných spoločenských problémov ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, 
sociálna inklúzia a riešenie chudoby, ako aj v spoločnej príprave na núdzové situácie (podpora 
civilnej obrany v súvislosti s protipovodňovou ochranou a modernizáciou záchranných systémov). 
V tejto oblasti sa podporia aj menšie projekty s cezhraničným dosahom.   
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené  

 Mimovládne organizácie 

 Združenia, komory 

 Vzdelávacie inštitúcie (škôlky, základné školy) 

 Ďalšie príslušné organizácie (školská inšpekcia) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Zavedenie rámcov na podporu projektov menšieho rozsahu s cieľom podpory širšej 

verejnosti v budovaní cezhraničných partnerstiev. 

 Rozvoj spoločných rámcov v územnom plánovaní, predovšetkým v regióne Dunaj-Morava-

Thaya v oblasti aglomerácie Bratislavy a v kontexte konceptu Twin City. Zlepšenie 

spolupráce v oblasti územného plánovania, plánovania mobility a ekologickej dopravy.  

 Skvalitnenie efektivity strategického a regionálneho plánovania a rozvoja (napr. 

vhodnejšie zloženie partnerstiev, lepšie využitie finančných prostriedkov, zvýšenie počtu 

participatívnych procesov, vývoj spoločných nástrojov projektovania a informačných báz, 

zavedenie spoločného systému na rozširovanie kapacitných možností a vyhodnocovania 

výsledkov jednotlivých zmien). Patria sem aj nástroje spoločného projektovania lepšej 

protipovodňovej ochrany v pohraničnom riečnom systéme.  

 Zavedenie inštitucionálnej spolupráce v oblasti kvalitná zdravotná starostlivosť, sociálna 

inklúzia a riešenie chudoby, prostredníctvom novelizácie legislatívnych noriem 

a adaptácie príslušnej politiky, rozvoja stratégií a akčných plánov.  
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 Zlepšenie pripravenosti orgánov verejnej správy a civilnej ochrany v oblasti sledovania 

a riešenia rizík, ako napríklad povodne. 

  
Ukazovatele výstupov: 

IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

11.1.1 Spolupracujúce 
organizácie/subjekty  

Počet  80 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

11.1.2 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a 
služby v oblasti 
inštitucionálnej 
spolupráce, 
integračných rámcov 
a projektovacích 
nástrojov 

Počet 8 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

11.1.3 Účastníci spoločných 
vzdelávacích 
programov 

Počet 200 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 
Špecifický cieľ 4.2: Posilnenie spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie 
Hlavným cieľom špecifického cieľa je zlepšenie spoločných rámcov a možností vyučovania 
a zvyšovania kvalifikácie (multikultúrna výučba, základné jazykové cvičenia, lepšie študijné 
výsledky žiakov, vyššia kvalita vzdelávania v skorom detstve).   
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Samospráva, právnické osoby ňou zriadené a riadené  

 Orgány štátnej správy, právnické osoby nimi zriadené a riadené  

 Mimovládne organizácie 

 Združenia, komory 

 Vzdelávacie inštitúcie (škôlky, základné školy) 

 Ďalšie príslušné organizácie (školská inšpekcia) 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Projekty spolupráce propagujúce aktívne zapojenie učiteľov, vyučujúcich, školského 

manažmentu, rodičov a širšej komunity do vzdelávacieho procesu v škôlkach a základných 

školách. 

 Spolupráca na vývoji, skvalitňovaní a implementácii spoločných učebných programov 

(kurikula) za účasti príslušných partnerov. 
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 Zavedenie nových foriem vzdelávania, ktoré zdôrazňujú individuálny prístup k žiakom 

v škôlkach a základných školách, za súčasného vzdelávania učiteľov na efektívnu podporu 

žiakov v tomto procese. 

 Zavedenie rámca uznávania kvalifikácii požadovaných v cezhraničnom regióne 

a implementácia pilotných projektov. 

 

 Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 

(2023)  
Zdroj údajov  Frekvencia 

podávania správ  

11.2.1 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a 
služby v oblasti 
predprimárneho 
a primárneho stupňa 
vzdelávania 
a projektovacích 
nástrojov  

Počet  5 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

11.2.2 Vzdelávacie inštitúcie 
priamo  podieľajúce sa 
na cezhraničnej 
spolupráci 
v predprimárnom 
a primárnom stupni 
vzdelávania 

Počet 25 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

11.2.3 Účastníci spoločných 
vzdelávacích 
programov na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých, vzdelávacích 
možností a vyššieho 
a odborného 
vzdelávania 
v cezhraničnom 
regióne 

Počet 625 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 


