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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 Maďarskej republiky: 

 SK010 Bratislavský kraj 

 SK021 Trnavský kraj 

 SK023 Nitriansky kraj 

 SK032 Banskobystrický kraj 

 SK042 Košický kraj 

 HU221 Győr-Moson-Sopron megye 

 HU212 Komárom-Esztergom megye 

 HU102 Pest megye 

 HU101 Budapest 

 HU313 Nógrád megye 

 HU312 Heves megye 

 HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 

Alokácia: 155 808 987 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Národný orgán: Széchenyi Programme Office a jeho regionálne úrady 
 
 

Globálny cieľ: 

Cieľ programu je riešiť výzvy prihraničných regiónov: 

 Podpora spoločnej ochrany, rozvoja a využitia prírodného a kultúrneho dedičstva; 

 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov a harmonizácia verejnej a ekologickej dopravy; 

 Zlepšenie sociálnych podmienok prostredníctvom podpory zamestnanosti a pracovnej 

mobility; 

 Posilnenie sociálnej kohézie podporou spolupráce medzi inštitúciami, jednotlivými krajmi 

a ľuďmi. 

 

Finančná stratégia:  
Prioritná os  EFRR Štátne 

prostriedky 
Investičné priority  Konkrétne ciele 

zodpovedajúce 
investičným 
prioritám  

Ukazovatele 
výsledkov 
zodpovedajúce 
konkrétnemu cieľu  

1. Príroda a 
kultúra 

55 427 808 9 781 378 6c Zachovanie, 
ochrana, podpora a 
rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva 

SO11 Zvýšenie 
atraktivity 
cezhraničného 
územia 

1. Celkový počet 
návštevníkov regiónu  

2. Podpora 34 608 080 6 107 309 7b Posilnenie SO21 Zvýšenie 2. Priemerná 
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cezhraničnej 
mobility 

regionálnej mobility 
prostredníctvom 
prepojenia 
sekundárnych a 
terciárnych uzlov s 
infraštruktúrou TEN-T  

hustoty medzi 
hraničnými 
priechodmi na 
maďarsko-
slovenskej hranici 

vzdialenosť medzi 
hraničnými 
priechodmi 

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 

SO 2.2.1 
Skvalitnenie 
cezhraničnej 
hromadnej 
dopravy 
 

3. Zmena v objeme 
cezhraničnej 
hromadnej dopravy 
 

2.2.2 Zlepšenie 
cezhraničnej 
nákladnej 
dopravy 

4. Zmena v objeme 
cezhraničnej 
nákladnej dopravy 

3. Podpora 
udržateľnej 
a kvalitnej 
zamestnano
sti 

34 608 080 6 107 309 8e Rozšírenie 
udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti 
a podpora cezhraničnej 
pracovnej mobility 
prostredníctvom 
integrácie 
cezhraničných trhov 
práce, spoločného 
zamestnávania, 
informačných 
a poradenských služieb 
a spoločného 
vzdelávania 

SO31 Zníženie 
rozdielov 
v zamestnanosti 
medzi regiónmi 
s cieľom zlepšenia 
miery 
zamestnanosti 
v regióne 
realizácie  

5. Zvýšenie miery 
zamestnanosti 

4. Zlepšenie 
cezhraničnej 
kooperácie 
verejných 
inštitúcií a 
ľudí 

21 816 480 3 849 968 11b Rozširovanie 
kapacitných možností 
orgánov verejnej 
správy a zúčastnených 
strán, a efektívnej 
verejnej správy 
prostredníctvom 
podpory právnej a 
administratívnej 
spolupráce a 
spolupráce medzi 
občanmi a inštitúciami 

SO41 Zvýšenie 
úrovne 
cezhraničnej 
inštitucionálnej 
spolupráce 
a rozšírenie 
cezhraničnej 
spolupráce medzi 
obyvateľstvom 

6. Intenzita 
cezhraničnej 
spolupráce 

5. Technická 
pomoc 

9 348 539 1 649 743 Zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a efektívnej realizácie 
Programu 
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PRIORITNÁ OS 1 Príroda a kultúra 
 

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

2018 
Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

1 Prijímatelia finančného 
príspevku 

Počet 0 40 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Výzvy pre MSP1 Počet 1 1 Riadiaci orgán 

1 Dĺžka novopostavených 
ciest 

km 0 7 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Spracovaná technická 
dokumentácia pre 
výstavbu ciest 

Počet 1 4 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Dĺžka opravených 
a novopostavených 
„zelených“ ciest 

km 9 89 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

1 Územie s výskytom 
chránených živočíchov, 
ktorému bude 
poskytnutý vyšší stupeň 
ochrany 

ha 28 000 100 549 Monitorovacie 
správy prijímateľov 

 

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

Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Verejné inštitúcie  

 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu 

 Právnické osoby vlastnené štátom 

 Cirkvi 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

 Neziskové organizácie 

 Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

 Mestá a obce 

 Vysoké školy a výskumné inštitúcie 

 Komory 

 Právnické osoby založené na základe zákona (nadácie, asociácie) 

 Malé a stredné podniky 
 

                                                 
1 Malý a stredný podnik 
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Špecifický cieľ SO11: Zvýšenie atraktivity cezhraničného územia 

Cezhraničná spolupráca prispeje, najmä k zlepšeniu využitia území významného prírodného 
a kultúrneho významu, prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja miestnej ekonomiky; 
zvýšenie sociálnej, ekonomickej a územnej spolupráce podporou spoločných kultúrnych aktivít 
a spoločného postupu v oblasti ochrany a zachovania prírody; zvýšenie počtu návštevníkov 
v cezhraničnej oblasti. 
 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Podpora spolupráce a vývoja kultúrneho dedičstva (napr. stratégia na jeho obnovu, štúdia 

alebo plán aktivít, rekonštrukcia, prípadne výstavba menšej potrebnej infraštruktúry 

slúžiacej na označenie chránenej oblasti, centra pre návštevníkov a iné). 

 Zachovanie a propagácia prírodného dedičstva (napr. obnova lužných lesov, močiarov, 

revitalizácia riek a ich nábreží, projekty podporujúce ekologické, environmentálne 

a rekreačné funkcie lesov, integrované cezhraničné strategické plány na obnovu 

a zachovanie zelenej infraštruktúry, aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti 

o ochrane prírody, aktivity na ochranu ohrozených území a druhov). 

 Vytvorenie cezhraničných akčných plánov, modelov a pilotných akcií na zlepšenie využitia 

kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu, skombinovanie turizmu z propagáciou 

a ochranou tohto dedičstva, prostredníctvom realizácie kultúrnych akcií (napr. destinačný 

manažment, spoločné marketingové stratégie, výmena skúseností, spoločné vzdelávanie, 

pilotné aktivity). 

 Rozvoj nízkoobjemového turizmu prepojeného na miestne prírodné a kultúrne atrakcie 

pre MSP (napr. inovácia v oblasti produktov a služieb, ich aplikácia, zvyšovanie využitia 

IKT2, rozvoj služieb turizmu s vysokou pridanou hodnotou – turizmus šetrný k životnému 

prostrediu, gastroturizmus, športová turistika a iné aktivity realizované osobami 

podnikajúcimi v tejto sfére). 

 Projektovanie a výstavba lokálnych prístupových ciest spájajúcich oblasti kultúrneho 

a prírodného dedičstva, príprava a výstavba cezhraničnej cestnej infraštruktúry, ktorá 

zníži čas potrebný na prepravu (a tým aj emisie), pričom tieto nové komunikácie zvýšia 

počet návštevníkov regiónu. Cesty a mosty budú projektované pre vozidlá s obmedzenou 

hmotnosťou. 

 Spoločný rozvoj ekologických produktov turizmu a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry eko-

turizmu (napr. podpora plánovania a výstavby menších cezhraničných vodných ciest 

a príslušnej infraštruktúry, napríklad zariadenia zlepšujúce prístup k vodnému toku, 

parkoviská, plochy pre nakladanie tovarov, označenia vodných ciest, ako aj podpora 

projektovania a výstavby udržateľných cezhraničných „zelených“ ciest, vrátane podpornej 

infraštruktúry ako parkoviská, toalety, sprchy, zastrešené objekty, informačné strediská 

a iné).  

 

 

                                                 
2 informačné a komunikačné technológie 
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Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

CO01 Podporené organizácie/osoby  Počet  40 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

CO02 Organizácie/osoby, ktoré získali grant Počet  5 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

CO09 Zvýšenie počtu návštev podporených 
oblastí kultúrneho a prírodného 
dedičstva a ich atrakcií 

Počet  30 000  Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

CO13 Novovybudované cesty km  7 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

CO23 Chránené územie, ktorému bude 
poskytnutý vyšší stupeň ochrany   

ha 100 549 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

O11 Rekonštruované a novovybudované 
„zelené“ cesty 

km 89 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

 

PRIORITNÁ OS 2 Podpora cezhraničnej mobility 
 

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

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

2 Dĺžka novopostavených 
ciest 

km 0 9 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Vypracovaná technická 
dokumentácia pre výstavbu 
ciest 

- 1 3 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

2 Novovytvorené linky 
verejnej hromadnej 
dopravy v cezhraničnom 
regióne 

Počet 2 10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Novovytvorené služby 
nákladnej dopravy 
v cezhraničnom regióne 

Počet 1 10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

2 Celková suma výdavkov 
predložených na schválenie 

EUR 2 627 144 40 715 389 Riadiaci orgán 

 

Investičná priorita č. 7b: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom 
prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T 

 

Špecifický cieľ SO21: Zvýšenie hustoty hraničných priechodov na maďarsko-slovenskej hranici 

Zámerom je skrátiť čas potrebný na dopravu jednotlivých krajov a okresov do TEN-T koridorov, 
čím sa zároveň znížia aj emisie skleníkových plynov.  
 
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Verejné inštitúcie 

 Inštitúcie zaoberajúce sa územným plánovaním 
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 Štátom vlastnené právnické osoby so zameraním rovnakým, ako je zameranie investičnej 

priority (verejná hromadná doprava) 

 Obce, VÚC 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Príprava investícií: koncipovanie štúdií, analýz, štúdií uskutočniteľnosti, technickej 

dokumentácie a financovanie povolení (ale iba vo výnimočných prípadoch, ako súčasť 

prípravných aktivít projektu). 

 Výstavba cezhraničných ciest, mostov, trajektov a infraštruktúry, vrátane pasívnej 

hlukovej redukcie (protihlukové bariéry, stromy) s jasným prepojením na sieť TEN-T. 

 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová 
hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania 
správ  

R210 Celková dĺžka novovybudovaných ciest  km 9 Monitorovacie 
správy projektov  

1 krát za rok  

 

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 SO 2.2.1: Skvalitnenie cezhraničnej hromadnej dopravy 

Vďaka pripravovaným opatreniam sa mestá a obce v regióne podarí lepšie prepojiť 
prostredníctvom služieb verejnej hromadnej dopravy. Týmto sa nielen zníži znečistenie ovzdušia, 
ale zároveň sa aj nepriamo zlepší sociálna previazanosť regiónov. Službou verejnej hromadnej 
dopravy sa rozumie napríklad nová autobusová linka, zavedenie elektronických cestovných 
lístkov, vytvorenie mobilnej aplikácie, vývoj inteligentného dopravného systému, cezhraničný 
spoločný tarifný systém alebo spoločná cezhraničná dopravná asociácia.  
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Verejné inštitúcie 

 Súkromné právnické osoby slúžiace verejnému záujmu 

 Právnické osoby vlastnené štátom 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

 Mimovládne organizácie 

 Agentúry zamerané na miestny rozvoj 

 Obce, VÚC 

 Univerzity a výskumné zariadenia zamerané na dopravu 
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Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Prípravné aktivity v oblasti investícií: štúdie, analýzy, koncepty, príprava odporúčaní na 

prekonanie právno-administratívnych prekážok. 

 Rozvoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov, informačných systémov pre 

pasažierov, online cestovných poriadkov, elektronických lístkov, mobilných aplikácií, 

spoločných tarifných systémov. 

 Rozvoj a integrácia cezhraničnej hromadnej verejnej dopravy, založenie dopravných 

asociácií. 

 Investície do infraštruktúry (autobusy, trajekty, lode, autobusové a železničné stanice, 

prístavy pre trajekty). 

 Investície podporujúce lepší prístup k službám mesta v nadväznosti na opatrenia 

implementované pod Prioritnou osou 3, ale zároveň neprekračujúce opatrenia tejto 

Prioritnej osi. 

 Rozvoj cezhraničných dopravných služieb založených podľa dopytu. 

 Aktivity súvisiace s výstavbou ciest – pasívne hlukové zábrany (výsadba stromov, umelé 

bariéry).  
 

Ukazovatele výstupov:  
IČ Ukazovateľ  Merná 

jednotka  
Cieľová hodnota 
(2023)  

Zdroj údajov  Frekvencia 
podávania správ  

O221 Vytvorené služby 
verejnej hromadnej 
dopravy 

Počet  10 Monitorovacia 
správa prijímateľa 

1 krát za rok  

O222 Vytvorené služby 
nákladnej dopravy 

Počet  10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 

PRIORITNÁ OS 3 Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti 
 
Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:  
Prioritná 
os 

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

3 Integrované územné 
akčné plány 

Počet 0 10 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 Vybrané akčné plány (v 
nadväznosti na 
Integrované územné 
akčné plány) 

Počet 5 10 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 
 
 
 

Účastníci spoločných 
miestnych iniciatív 
v oblasti zamestnanosti a 
vzdelávania 

Počet 30 100 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

3 Novovytvorené služby 
podporujúce 
zamestnanosť 
a poskytujúce 

Počet 5 15 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 
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poradenstvo 
v zamestnanosti 

3 Celková suma výdavkov 
predložených na 
schválenie 

EUR 2 627 144 40 715 389 Riadiaci orgán 

 

Investičná priorita č. 8e: Rozšírenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a 
podpora cezhraničnej pracovnej mobility prostredníctvom integrácie 
cezhraničných trhov práce, spoločného zamestnávania, informačných a 
poradenských služieb a spoločného vzdelávania 
 

Špecifický cieľ SO31: Zníženie rozdielov v zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom zlepšenia 

miery zamestnanosti v regióne realizácie 

Výsledkom implementácie špecifického cieľa je predpokladaný rast zamestnanosti v menej 
rozvinutých regiónoch. Zlepšenie nastane aj v oblasti cezhraničného dochádzania za prácou 
a prístupe k pracovným miestam.   
 
Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Verejné inštitúcie 

 Súkromné právnické osoby slúžiace verejnému záujmu 

 Právnické osoby vlastnené štátom 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

 Mimovládne organizácie 

 Agentúry zamerané na miestny rozvoj 

 Obce, VÚC 

 Univerzity a vysoké školy 

 Komory 

 Sociálne podniky 

 Malé a stredné podniky 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Opatrenia zamerané na posilnenie zamestnanosti založené na rozvoji lokálnych produktov 

a služieb (napr. rozvoj miestnych predajných trhov, revitalizácia upadajúcich 

priemyselných oblastí zabezpečením nového spôsobu ich využitia, zlepšenie podmienok 

pre rozvoj turizmu, zlepšenie prístupu k službám mesta, rozvoj sociálnej ekonomiky 

hlavne v regiónoch s vysokou úrovňou chudoby a obývané Rómami).  

 Iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility. 

 Investície do infraštruktúry prispievajúce k modernizácii, štrukturálnej transformácii 

a udržateľnému rozvoju daných oblastí, a ktorých výsledkom je zlepšenie pracovnej 

mobility. 

 Spoločné iniciatívy v oblasti zamestnanosti (vrátane zabezpečenia možnosti zamestnania 

osôb opúšťajúcich trh práce), iniciatívy v oblasti spolupráce trhov práce, inovatívne 

projekty zamestnanosti (s dôrazom na zamestnanosť Rómov). 
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 Vytvorenie služieb podporujúcich zamestnanosť a vytvorenie potrebnej infraštruktúry 

(databázy, poradenské služby, webstránky, cezhraničná spolupráca organizácií na 

podporu obchodu, cezhraničné šírenie obchodných informácií, vývoj IT systémov, sietí na 

podporu zamestnanosti). 

 Spoločné aktivity v oblasti vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie (prieskum a zavedenie 

potrebných vzdelávacích aktivít potrebných pre trh práce, zvyšovanie povedomia 

zamestnávateľov ohľadom boja proti diskriminácii, právne služby pre diskriminovaných 

ľudí, monitorovanie a boj proti diskriminácii, podpora zamestnávateľov, podpora 

implementácie akčných plánov). 

 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 

(2023)  
Zdroj údajov  Frekvencia 

podávania správ  

CO01 Organizácie 
získavajúce podporu 

Počet  10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

CO02 Organizácie 
podporené grantom 

Počet 10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

CO08 Zvýšenie 
zamestnanosti 
v podporených 
organizáciách 

Pracovný pomer 
na plný úväzok 

20 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

CO13 Dĺžka 
novopostavených 
ciest 

km 11 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

CO39 Verejné/súkromné 
budovy postavené 
alebo 
zrekonštruované 
v mestských 
oblastiach 

m2 

 

3 000 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

CO44 Účastníci 
spoločných 
miestnych iniciatív 
v oblasti 
zamestnanosti a 
vzdelávania 

Počet 100 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O311 Akčné plány Počet 10 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O312 Ženy v iniciatívach 
v oblasti 
zamestnanosti a 
vzdelávania 

Počet 50 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O313 Účastníci 
spoločných 
miestnych iniciatív 
v oblasti 

Počet 25 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  
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zamestnanosti 
a vzdelávania zo 
skupín ohrozených 
diskrimináciou 

O314 Novovytvorené 
služby podporujúce 
zamestnanosť 
a poskytujúce 
poradenstvo 
v zamestnanosti 

Počet 15 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 

PRIORITNÁ OS 4 Zlepšenie cezhraničnej kooperácie verejných inštitúcií 
a ľudí 
 

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

Ukazovateľ  Jednotka Čiastkový cieľ 
2018 

Celkový cieľ 
2023 

Údaje 

4 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a služby 

Počet 4 20 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

4 Zverejnené alebo 
vytvorené dokumenty 
mimo prioritnej osi 

Počet 5 20 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

4 Cezhranične 
zorganizované podujatia 

Počet 100 400 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

4 Zverejnené alebo 
vytvorené dokumenty v 
rámci prioritnej osi 

Počet 50 200 Monitorovacie 
správy 
prijímateľov 

4 Celková suma výdavkov 
predložených na 
schválenie 

EUR 1 656 117 25 666 448 Riadiaci orgán 

 

Investičná priorita č. 11b: Rozširovanie kapacitných možností orgánov verejnej 
správy a zúčastnených strán, a efektívnej verejnej správy prostredníctvom 
podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a 
inštitúciami  

 

Špecifický cieľ SO41: Zvýšenie úrovne cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce a rozšírenie 

cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľstvom 

Hlavnými cieľmi špecifického cieľa v rámci investičnej priority sú upevnenie cezhraničnej 
spolupráce medzi obyvateľmi, zlepšenie kapacitných možností inštitúcií zúčastnených na 
programe, skvalitnenie vzájomného porozumenia a prístupov k etnickým skupinám žijúcim 
v regióne, zvýšenie počtu dlhodobejších partnerstiev, vysoká sociálna angažovanosť 
v cezhraničných aktivitách, viac spoločných podujatí a zlepšenie úrovne bilingválnosti. 
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Oprávnení prijímatelia (hlavne): 

 Verejné inštitúcie 

 Súkromné právnické osoby slúžiace verejnému záujmu 

 Právnické osoby vlastnené štátom 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)  

 Mimovládne organizácie 

 Agentúry zamerané na miestny rozvoj 

 Obce, VÚC 

 Právnické osoby založené na základe zákona (nadácie, asociácie) 

 Univerzity a vysoké školy 

 Komory 

 Cirkvi 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Zlepšenie a upevnenie spolupráce medzi verejnými inštitúciami (napr. z oblasti školstva, 

zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry, vodného hospodárstva, atď.) prostredníctvom 

spoločných vzdelávacích aktivít, výmeny skúseností, transferu know-how a iných. 

 Podpora aktivít zameraných na zlepšenie cezhraničných služieb, podpora menšej 

podpornej infraštruktúry (príprava štúdií a plánov, spoločné plánovanie a rozvoj 

cezhraničných služieb poskytovaných verejnými inštitúciami, rozvoj legislatívnych 

nástrojov a IKT riešení, podpora cezhraničných zdravotníckych, vzdelávacích, sociálnych a 

iných služieb). 

 Zavedenie a podpora udržateľnej cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi a zlepšenie 

sociálnej kohézie rezultujúcej v lepších cezhraničných službách (organizovanie kultúrnych 

podujatí, zavedenie výmenných programov v oblasti kultúry, vzdelávania a výskumu, 

realizácia vzdelávaní, letných škôl, súťaží, spoločná výtvarná, audiovizuálna a divadelná 

tvorba, vydávanie brožúr, kníh, DVD, vytvorenie televíznych alebo rádio programov, 

implementácia opatrení podporujúcich bilingválnosť regiónu, podpora malých 

neinvestičných projektov medzi obyvateľmi). 

 

Ukazovatele výstupov: 
IČ Ukazovateľ  Merná jednotka  Cieľová hodnota 

(2023)  
Zdroj údajov  Frekvencia 

podávania správ  

O411 Spoločne vytvorené 
hlavné produkty a 
služby 

Počet  20 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O412 Zverejnené alebo 
vytvorené dokumenty 
mimo prioritnej osi 

Počet 40 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O413 Účastníci spoločných 
vzdelávacích 
programov 

Počet 400 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  
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O414 Zverejnené alebo 
vytvorené dokumenty 
v rámci prioritnej osi 

Počet 200 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O415 Obyvatelia zúčastnení 
na spolupráci 

Počet 10 000 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O416 Ženy zúčastnené na 
spolupráci 

Počet 4 000 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

O417 Účastníci 
z marginalizovaných 
komunít, vrátane 
Rómov 

Počet 300 Monitorovacia 
správa prijímateľa  

1 krát za rok  

 
 


