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Základné informácie
Geografické pokrytie:
Regióny a krajiny na úrovni NUTS:
AT - RAKÚSKO
AT11 - Burgenland (AT)
AT12 - Niederösterreich
AT13 - Wien
AT21 - Kärnten
AT22 - Steiermark
AT31 - Oberösterreich
AT32 - Salzburg
AT33 - Tirol
AT34 - Vorarlberg
BA – BOSNA A HERCEGOVINA
BG - BULHARSKO
BG31 - Северозападен (Severozapaden)
BG32 - Северен централен (Severen tsentralen)
BG33 - Североизточен (Severoiztochen)
BG34 - Югоизточен (Yugoiztochen)
BG41 - Югозападен (Yugozapaden)
BG42 - Южен централен (Yuzhen tsentralen)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
CZ01 - Praha
CZ02 - Střední Čechy
CZ03 - Jihozápad
CZ04 - Severozápad
CZ05 - Severovýchod
CZ06 - Jihovýchod
CZ07 - Střední Morava
CZ08 - Moravskoslezsko
DE1 - BADEN-WÜRTTEMBERG
DE11 - Stuttgart
DE12 - Karlsruhe
DE13 - Freiburg
DE14 - Tübingen
DE2 - BAYERN
DE21 - Oberbayern
DE22 - Niederbayern
DE23 - Oberpfalz
DE24 - Oberfranken
DE25 - Mittelfranken
DE26 - Unterfranken
DE27 - Schwaben

HR - CHORVÁTSKO
HR03 - Jadranska Hrvatska
HR04 - Kontinentalna Hrvatska
HU - MAĎARSKO
HU10 - Közép-Magyarország
HU21 - Közép-Dunántúl
HU22 - Nyugat-Dunántúl
HU23 - Dél-Dunántúl
HU31 - Észak-Magyarország
HU32 - Észak-Alföld
HU33 - Dél-Alföld
MD - MOLDAVSKO
ME – ČIERNA HORA
RO - RUMUNSKO
RO11 - Nord-Vest
RO12 - Centru
RO21 - Nord-Est
RO22 - Sud-Est
RO31 - Sud - Muntenia
RO32 - Bucureşti - Ilfov
RO41 - Sud-Vest Oltenia
RO42 - Vest
RS - SRBSKO
SI - SLOVINSKO
SI01 - Vzhodna Slovenija
SI02 - Zahodna Slovenija
SK - SLOVENSKO
SK01 - Bratislavský kraj
SK02 - Západné Slovensko
SK03 - Stredné Slovensko
SK04 - Východné Slovensko
UA01 - Chernivetska Oblast
UA02 - Ivano-Frankiviska Oblast
UA03 - Zakarpatska Oblast
UA04 - Odessa Oblast
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Alokácia: 262 989 839 EUR
Kontaktný orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava

Globálny cieľ
Cieľom programu je riešiť výzvy regiónov realizácie programu, a to hlavne:
 Nerovnomerné rozšírenie výskumu a inovácií, kvôli rozdielnym prístupom jednotlivých krajín.
 Koordinácia aktivít s cieľom propagácie Dunajského región ako turistickej destinácie a zmiernenie
rozdielov medzi jednotlivými krajinami v oblasti ubytovacej kapacity a atraktívnosti.
 Využívanie pôdy na výstavbu dopravných uzlov, ťažbu dreva a prípadné požiare rezultujú vo vysokej
rozdrobenosti pozemkov.
 Dunajský región je vystavený častým a rozsiahlym záplavám.
 Rozvoj logistických uzlov v regióne.
 Diverzifikácia zdrojov energie a jej transport, vytvorenie infraštruktúry energetických sietí.
 Nedostatok kapacity na využívanie potenciálu teritoriálnej kooperácie.

Finančná stratégia:
Prioritná os

1.
Inovatívny
a sociálne
zodpovedný
Dunajský
región

2.
Environmen
tálne a
kultúrne
zodpovedný
Dunajský
región

EFRR
(Európsky
fond reg.
rozvoja)
56 586 713
EUR

64 670 530
EUR

Investičné priority

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
6b Investície do vodohospodárstva s cieľom splniť
environmentálne požiadavky EÚ a potreby členských štátov,
ktoré prekračujú tieto požiadavky

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

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

Konkrétne ciele
zodpovedajúce
investičným
prioritám
1.1 Posilnenie
spolupráce v oblasti
inovácií
1.2 Podpora vyššieho
a celoživotného
vzdelávania s cieľom
zabezpečenia
kompetentnej a
kvalifikovanej
pracovnej sily

2.1 Skvalitnenie
nadnárodného
vodohospodárstva a
protipovodňovej
prevencie
2.2 Podpora
udržateľného využitia
prírodného
a kultúrneho
dedičstva
2.3 Podpora
obnovenia a správy
eko-koridorov
2.4 Zlepšenie
pripravenosti na
environmentálne
riziká
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3. Lepšie
prepojený
a energetick
y
zodpovedný
Dunajský
región

42 440 035
EUR

4. Dobre
spravovaný
Dunajský
región

26 272 403
EUR

5. Technická
pomoc

9 348 539
EUR

7c Rozvoj a vylepšovanie spôsobov dopravy šetrnej
k životnému prostrediu (vrátane obmedzovania hlučnosti)
a produkujúcej nízke emisie, včítane vnútrozemskej riečnej
dopravy, prístavov, kombinovanej dopravy, leteckej
infraštruktúry, s úmyslom podpory udržateľnej regionálnej
a lokálnej mobility
7e Zlepšenie energetickej efektívnosti a bezpečnosti
dodávok, prostredníctvom rozvoja inteligentnej distribúcie
energie, jej uskladnenia a prenosu, a prostredníctvom
integrácie obnoviteľných zdrojov
11a Rozšírenie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov,
efektívna verejná správa prostredníctvom posilnenia
inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy
a služieb spojených s implementáciou EFRR, a v kontexte
podpory opatrení ESF1 na podporu inštitucionálnej kapacity
a efektivity verejnej správy
11c Rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií
a stratégií pre morské oblasti

3.1 Podpora
ekologickej
a bezpečnej dopravy,
podpora vyváženej
dostupnosti
mestských
a prímestských častí
3.2 Zlepšenie
energetickej
bezpečnosti a
efektívnosti
4.1 Zvýšenie
inštitucionálnych
kapacít s cieľom
odstránenia hlavných
spoločenských
problémov
4.2 Podpora riadenia
a implementácie ESF2

Zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a efektívnej realizácie Programu

Prioritné osi programu
Prioritná os 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región
Výkonnostný rámec prioritnej osi 1, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:
Prioritná os

Ukazovateľ

1

Celková výška
certifikovaných
oprávnených
výdavkov
Zaznamenané učebné
interakcie
v schválených
žiadostiach
Zaznamenané učebné
interakcie
v ukončených
projektoch

1

1

1
2

Jednotka Čiastkový cieľ
2018
EUR
2 063 929

Celkový cieľ
2023
72 995 850

Údaje

Počet

17

81

Monitorovacie
správy projektov

Počet

0

81

Monitorovacie
správy projektov

Riadiaci orgán

Európsky sociálny fond
Európska stratégia pre Dunajský región
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Investičná priorita 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
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na výskum, inovácie, vzdelávanie, odborné
vzdelávanie
 Agentúry na podporu rôznych sektorov a rozvoj regiónov
 Združenia, klastre a asociácie
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Inštitúcie na podporu podnikania
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
 Neziskové organizácie
 Právnické osoby (vrátane malých a stredných podnikov)

Špecifický cieľ 1.1: Posilnenie spolupráce v oblasti inovácií
Cezhraničná spolupráca prispeje, najmä k zlepšeniu strategického rámca a spolupráce s cieľom
vybudovania excelentného výskumu v Dunajskom regióne. Žiadaný je aj efektívnejší kolaboratívny
výskum a inovácie, ako i podpora kompetenčných sietí medzi právnickými osobami, centrami vedy
a výskumu, školstvom a vysokými školami za účelom komercializácie výsledkov výskumu, zlepšenia
transferu technológií a rozšírenia prístupu k nim. Zlepšiť by sa mala aj koordinácia a rozvoj praktických
riešení pre spoluprácu klastrov a nadnárodných klastrov pre rozvoj technologických a netechnologických
oblastí. Pokrok by mal nastať ďalej v oblasti strategických rámcov a rozvoja praktických riešení s cieľom
odstránenia prekážok, ktoré bránia inováciám v MSP, napríklad lepší prístup k financovaniu, podpora pre
inovatívne startupy, lepšia spolupráca pri správe práv duševného vlastníctva.
Príklady aktivít:
 Podpora výskumnej infraštruktúry, v prvom rade vo forme spoločného plánovania a riadenia
výskumných infraštruktúr (nie fyzických) s nadnárodným dosahom. Podporia sa aj snahy menších
výskumných inštitúcií s cieľom ich podpory k dosahovaniu excelentnosti.
 Podpora spoločnej inovácie klastrov v technologických a netechnologických oblastiach (spoločné
vzdelávacie aktivity, trhové prieskumy).
 Vývoj a implementácia stratégií a nástrojov s cieľom zabezpečiť lepší prístup financovaniu inovácií
a startupov. Spoločné snahy s cieľom zlepšenia nástrojov na financovanie inovatívnych MSP,
vytvárania pracovných pozícií, internacionalizáciu, prístupu k novým trhom. Podpora sa zameria
hlavne na kreatívny priemysel, zelené technológie, environmentálny priemysel a kultúrne
inkubátory.
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Vývoj a implementácia stratégií na podporu inovatívnych nápadov s praktickou využiteľnosťou
a prepojenie vynálezcov a podnikateľov s business skúsenosťami. Príprava a prispôsobenie
legislatívy na podporu prenosu inovácií do praxe. Informovanie o právach duševného vlastníctva.
Podpora kolaboratívneho výskumu a inovačných aktivít, vytváranie kompetenčných sietí medzi
firmami, centrami výskumu a vývoja, IT centrami, školami, vysokými školami, verejným sektorom
s cieľom rozvoja inovatívnych environmentálnych technológií a efektívnosti prírodných zdrojov,
cezhraničná správa vodných tokov a komercializácia výsledkov týchto výskumov.
Zostavenie nadnárodných sietí s cieľom implementácie produktov, služieb a modelov za účelom
uspokojenia sociálnych potrieb (napríklad výskum v oblasti verejného zdravotníctva).
Podpora v oblasti posilnenia kapacít podporných organizácií pôsobiacich v službách spojených
s inováciami.

Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

CO04

Organizácie, ktoré získali
nefinančnú pomoc
Organizácie spolupracujúce
s výskumnými inštitúciami
Stratégie zlepšujúce
inštitucionálne a infraštruktúrne
rámcové podmienky pre výskum a
inovácie
Nástroje zlepšujúce inštitucionálne
a infraštruktúrne rámcové
podmienky pre výskum a inovácie
Pilotné akcie zlepšujúce
inštitucionálne a infraštruktúrne
rámcové podmienky pre výskum a
inovácie
Stratégie pre zvyšovanie
kompetencií zamestnancov
v obchodnom sektore
a podporujúce podnikateľského
ducha
Nástroje pre zvyšovanie
kompetencií zamestnancov
v obchodnom sektore
a podporujúce podnikateľského
ducha
Pilotné akcie pre zvyšovanie
kompetencií zamestnancov
v obchodnom sektore
a podporujúce podnikateľského
ducha
Zaznamenané učebné interakcie v
ukončených projektoch

Počet

CO26
P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

Cieľová Zdroj údajov
hodnota
(2023)
450
Monitorovacie
správy projektov
450
Monitorovacie
správy projektov
14
Monitorovacie
správy projektov

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

Počet

28

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

7

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

13

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

26

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

7

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

81

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet
Počet

1 krát za rok
1 krát za rok
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Špecifický cieľ 1.2: Podpora vyššieho a celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečenia
kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily
Medzi hlavné zámery špecifického cieľa patrí zlepšenie spôsobu výučby a vývoj praktických postupov pre
lepšie adaptovanie pracujúcich k technologickým zmenám a požiadavkám trhu. Ďalším je vytvorenie
podmienok pre podnikanie, zlepšenie zručností a znalostí pre inovatívne podnikateľské prostredie. Podporí
sa aj zlepšenie podmienok, znalostí a zručností na zlepšenie sociálnej inovácie a sociálnych služieb za
účelom pokrytia sociálnych potrieb. Podporený bude ďalej rozvoj ponuky vzdelávania v špecifických
odvetviach, ako napríklad udržateľná doprava. Špecifickým cieľom sa podporí zvyšovanie kapacít verejnej
správy, ako podporná aktivita implementácie inovačných procesov.
Príklady aktivít:
 Podpora spoločného vzdelávania a spolupráce pre zvýšenie kompetencií zamestnancov
a zamestnávateľov, aby sa lepšie adaptovali na technologické zmeny a požiadavky trhu (napr.
inovatívne učenie v pracovnom prostredí).
 Vývoj a implementácia stratégií s cieľom motivácie záujmu mládeže o vedu a inovácie, podpora
podnikania mladých.
 Podpora spoločného rozvoja znalostí a vedomostí pre implementáciu sociálnej inovácie,
inovatívnych systémov vzdelávania v oblasti sociálnych služieb, duálne vzdelávanie v sociálnych
profesiách (starostlivosť o starších a o ľudí so špeciálnymi potrebami, rozvoj zručností
a inovatívnych služieb v oblastiach všeobecného záujmu ako migrácia, zdravotníctvo, podpora
rozvoja podnikania, inovácie na pracovisku).
 Vytvorenie interdisciplinárnych sietí a spoločných nadnárodných informačných a vzdelávacích
projektov pre adaptáciu na potrebné pracovné kvalifikácie a kompetencie.
 Vývoj spoločných nástrojov a služieb pre zlepšenie kompetencií v oblasti inovatívneho podnikania,
zlepšenia inovačnej kultúry a zručností inovačného manažmentu, ako aj rozširovania kapacít pre
startupy.
 Zvyšovanie povedomia o systémoch vzdelávania pre rozvoj otvorených inovácií.
 Podpora inovatívnych prístupov k duálnemu vzdelávaniu.
 Zvyšovanie kapacít verejných inštitúcií pre inovatívne verejné obstarávanie s cieľom umožniť vstup
na trh inovatívnym produktom a službám.
 Podpora strategických prístupov nadnárodných edukačných a vzdelávacích sietí vo vyššom
vzdelávaní pre lepšie prepojenie akademických a ekonomických kvalifikácií.

Prioritná os 2: Environmentálne a kultúrne zodpovedný Dunajský región
Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:
Prioritná Ukazovateľ
os
2
Celková suma výdavkov
predložených na
schválenie
2
Zaznamenané učebné
interakcie v schválených
žiadostiach

Jednotka Čiastkový cieľ
2018
EUR
2 358 777

Celkový cieľ

Údaje

83 230 817

Riadiaci orgán

Počet

90

Monitorovacia
správa prijímateľa

20

7

2

Zaznamenané učebné
interakcie v ukončených
projektoch

Počet

0

90

Monitorovacia
správa prijímateľa

Investičná priorita 6b: Investície do vodohospodárstva s cieľom splniť
environmentálne požiadavky EÚ a potreby členských štátov, ktoré prekračujú
tieto požiadavky
Špecifický cieľ 2.1: Skvalitnenie nadnárodného vodohospodárstva a protipovodňovej prevencie
Požadovaným cieľom je skvalitnenie integrovaných plánov a vyvinutie riešení, aby vo väčšom rozsahu
chránili a zlepšovali stav všetkých vôd a zabezpečilo sa trvalo udržateľné a dlhodobé využívanie vodných
zdrojov v Dunajskom regióne, ktoré budú koordinované s riadením protipovodňových rizík.
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na životné prostredie, infraštruktúru
a poskytovanie služieb (napr. vodárne)
 Záujmové združenia vrátane neziskových organizácií
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
 Agentúry na podporu rôznych sektorov a rozvoj regiónov
Príklady aktivít:
 Zvyšovanie povedomia o implementácii najadekvátnejších techník a postupov, vrátane zlepšovania
efektivity likvidácie odpadov.
 Zlepšenie integrácie postupov na redukciu znečistenia v riečisku Dunaja. Spoločné monitorovanie
ekologického a chemického stavu vody a spoločný vývoj opatrení na zlepšenie kvality vody.
 Zlepšenie integrácie opatrení na prevenciu znečistenia podzemnej vody.
 Zamedzovanie konfliktov záujmov a vývoj inovatívnych postupov a dialógov medzi používateľmi
vody (napr. farmármi).
 Podpora efektívnejšieho zdieľania informácií, vzájomného vzdelávania a udržateľného prístupu k
manažovaniu rizík povodní s cieľom ochrany života a majetku, za súčasnej podpory ochrany
a skvalitnenia vodných ekosystémov.
 Príspevok k spoločnej cezhraničnej implementácii smernice o povodniach (spoločný monitoring
a výstražný systém), prostredníctvom lepšie integrovanej a efektívnejšej prognózy výskytu povodní.
Koordinácia výstavby potrebných štruktúr, výmena znalostí o protipovodňových technikách,
technológiách a skúsenostiach, harmonizácia operatívnych protipovodňových opatrení.
 Prispenie ku kvalitnému manažmentu toku (Dunaja) pre sledovanie pohybu sedimentov
a morfologických zmien riečiska.
 Zvyšovanie informovanosti o aktivitách s cieľom spoločného postupu pri využití poznatkov.
 Vývoj a implementácia príslušného vzdelávania, školení a zvyšovania kapacít za účelom podpory
zdravého vodného hospodárstva.
Ukazovatele výstupov:
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IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

P07

Zaznamenané učebné interakcie v
ukončených projektoch
Vypracované a/alebo
implementované stratégie pre
zlepšenie nadnárodného vodného
hospodárstva a protipovodňovej
ochrany
Vypracované a/alebo
implementované nástroje pre
zlepšenie nadnárodného vodného
hospodárstva a protipovodňovej
ochrany
Vypracované a/alebo
implementované pilotné akcie pre
zlepšenie nadnárodného vodného
hospodárstva a protipovodňovej
ochrany

Počet

P08

P09

P10

Cieľová Zdroj údajov
hodnota
(2023)
15
Monitorovacie
správy projektov
5
Monitorovacie
správy projektov

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

Počet

10

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

3

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

1 krát za rok

Investičná priorita 6c: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ 2.2: Podpora udržateľného využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
Predpokladá sa celkové zlepšenie rámcových aktivít, kapacít a riešení pre udržateľný rozvoj cestovného
ruchu v Dunajskom regióne na základe ochrany a trvalo udržateľného využívania prírodného a
kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov, zníženia využívania týchto zdrojov a spotreby energií a
udržateľné riadenie mobility, aby sa dosiahli požadované benefity, najmä v oblastiach ako hospodársky
rozvoj, ochrana a kvalita životného prostredia a kvalita života.
Zlepšiť by sa mali aj stratégie a nástroje pre trvalo udržateľné využívanie kultúrneho a prírodného
dedičstva a prírodných zdrojov pre regionálny rozvoj, a aby sa predišlo alebo sa obmedzili prípadné
konflikty (napr. s cestovným ruchom, využívaním prírodných zdrojov).
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na životné prostredie, turizmus a podporu
kultúry
 Agentúry na podporu rôznych sektorov a rozvoj regiónov
 Cestovné kancelárie
 Turistické informačné centrá
 Múzeá
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
 Agentúry na podporu podnikania (obchodné komory, inovačné strediská)
 Právnické osoby (vrátane malých a stredných podnikov)
Príklady aktivít:
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Zlepšenie rámcových aktivít a rozvoj spoločných riešení pre udržateľný turizmus, oddych a kultúru
(napr. v oblastiach ako eko-turistika – podpora udržateľných aktivít v národných parkoch
a chránených územiach, cyklistika, agroturistika, vývoj nových a údržba existujúcich kultúrnych
náučných chodníkov, tematických chodníkov a spoločné produkty turizmu, ktoré podporia
udržateľné pracovné miesta a rast).
Implementácia spoločných stratégií s cieľom rozvoja spoločných postupov pre ochranu
a udržateľné využitie prírodného a kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov, podpora tvorby
partnerstiev rozdielnych (celoštátnych, krajských, okresných) organizácií a neziskových organizácií,
centier na podporu podnikania a sietí v oblasti mobility.
Zabezpečenie udržateľnej ochrany kultúrneho dedičstva, prostredníctvom podpory relevantných
klastrov a sietí kultúrneho dedičstva, múzeí, centier pre návštevníkov v Dunajskom regióne
a podpora implementácie spoločných stratégií.
Koordinácia stratégií a rozvoj projektov na regionálnej a/alebo lokálnej úrovni s cieľom dosiahnutia
kritickej masy, požadovaného ekonomického dopadu a regionálnej príťažlivosti. Program
nepodporí jednosmernú ekonomickú aktivitu, bude potrebné spojiť rôzne subjekty zaoberajúce sa
ochranou prírodných a kultúrnych pamiatok v širšom kontexte s cieľom vytvorenia spoločných
postupov.
Podpora redukcie spotreby energie a emisií CO2, ako aj využívania prírodných zdrojov,
prostredníctvom zlepšenia efektivity využívania týchto zdrojov a zvýšenia používania obnoviteľných
zdrojov energie, ako jedného z aspektov rozvoja turizmu.
Zlepšenie rámcových riešení a rozvoj spoločných riešení pre udržateľný manažment mobility, ako
súčasť destinačného manažmentu a propagácie turistických produktov (hlavne v prímestských a
vzdialenejších oblastiach je udržateľná doprava vhodná na podporu rozvoja turizmu).
Rozvoj a implementácia vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a zvyšovania kapacít s cieľom podpory
kvalitných turistických, eko-turistických a k životnému prostrediu priateľských dopravných riešení.
Podpora aktivít v oblasti multikulturalizmu, kultúrnej spolupráce a vytvorenie spojení v oblasti
kreatívneho priemyslu s cieľom rozšíriť kultúrnu pestrosť Dunajského regiónu.
Podpora spoločných stratégií pre správu a ochranu prírodných zdrojov v úzkej spolupráci
s chránenými územiami a objektami kultúrneho dedičstva.
Podpora projektov v oblasti rizikového manažmentu pre kultúrne a prírodné pamiatky vystavené
zmene klimatických podmienok.

Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

P07

Zaznamenané učebné interakcie v
ukončených projektoch
Vypracované a/alebo
implementované stratégie pre
ochranu a správu prírodného
a kultúrneho dedičstva
Vypracované a/alebo
implementované nástroje pre
ochranu a správu prírodného
a kultúrneho dedičstva
Vypracované a/alebo
implementované pilotné akcie pre

Počet

P11

P12

P13

Cieľová Zdroj údajov
hodnota
(2023)
42
Monitorovacie
správy projektov
14
Monitorovacie
správy projektov

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

Počet

28

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

7

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

1 krát za rok

10

ochranu a správu prírodného
a kultúrneho dedičstva

Investičná priorita 6d: Ochrana a obnova biodiverzity a kvality pôdy, podpora
služieb ekosystému, v rámci Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na životné prostredie, infraštruktúru
a poskytovanie služieb (napr. vodárne)
 Záujmové združenia vrátane neziskových organizácií
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy

Špecifický cieľ 2.3: Podpora obnovy a správy eko-koridorov
Zlepšenie strategických rámcov a rozvoj konkrétnych riešení na obnovu, zachovanie a zlepšenie sietí
zelenej infraštruktúry/biokoridorov v Dunajskom regióne, ktoré sa skladajú z prirodzených a
poloprirodzených biotopov a pomáhajú znižovať fragmentáciu ekosystémov, pričom zároveň zlepšujú
prepojenia medzi oblasťami v Natura 2000 s cieľom zabezpečiť biodiverzitu.
Príklady aktivít:
 Podpora strategických rámcov a rozvoj konkrétnych riešení na obnovu, zachovanie a skvalitnenie
sietí zelenej infraštruktúry/biokoridorov nadnárodného významu v Dunajskom regióne, ktoré sa
skladajú z prirodzených a poloprirodzených biotopov, ktoré pomáhajú znižovať fragmentáciu
ekosystémov a zlepšujú prepojenia medzi oblasťami v Natura 2000 s cieľom zabezpečiť biodiverzitu.
 Zlepšenie transferu znalostí a vybudovanie konzistentných a spoľahlivých zdrojov informácií:
Podpora spoločných sprievodných výskumných a hodnotiacich činností, vrátane vývoja pokročilých
nástrojov pre mapovanie, diagnostiku, ochranu a riadenie prírodných systémov. Podpora
spoločného úsilia s cieľom zlepšiť mapovanie ekosystémov, sledovanie zmien v nich, zmeny využitia
pôdy a ich vplyvov na biodiverzitu.
 Podpora prepojenia prirodzených biotopov a koridorov divej zvery prostredníctvom zníženia počtu
bariér, znovuprepojenia priľahlých lužných oblastí/mokradí, zlepšenie riadenia pôdneho a vodného
hospodárstva a ochrany prírody; zlepšenie územného plánovania a spôsobov využívania pôdy.
 Podpora prepojeného riadenia biotopov, ochrany a znovunasadenia vybraných druhov do prírody.
 Podpora integrovaného prístupu k lepšej koordinácii záujmov ochrany prírody s protipovodňovou
ochranou. Tvorba projektov s cieľom harmonizácie protipovodňových opatrení s obnovou riečnych
systémov, zlepšením efektivity správy turizmu v chránených oblastiach.
 Podpora zvyšovania všeobecného povedomia a environmentálneho vzdelávania.
 Podpora spoločných postupov v oblasti ochrany pôdy a povedomia o tejto problematike.
 Tvorba a implementácia koordinovaných opatrení v oblasti správy, kontroly, a vyhubenia
invazívnych cudzokrajných druhov v Dunajskom regióne.
 Podpora kapacít a sietí mimovládnych organizácií, dotknutých strán a orgánov zapojených
v ochrane prírody a biodiverzity, podpora medzisektorovej spolupráce a zvyšovania povedomia
verejnosti o tejto problematike.
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Špecifický cieľ 2.4: Zlepšenie pripravenosti na environmentálne riziká
Cieľ sa zameria na zlepšenie strategickej a prevádzkovej spolupráce a interoperability medzi orgánmi
reakcie na mimoriadne udalosti a dotknutými stranami na všetkých úrovniach v krajinách Dunajského
regiónu. To zahŕňa rozvoj spoločných stratégií a akčných plánov pre efektívnejšie riadenie prírodných a
človekom spôsobených mimoriadnych udalostí; budovanie spoločnej bázy poznatkov, a prostriedkov na
výmenu informácií; spoločný vývoj nástrojov, vývoj a praktickú realizáciu vzdelávania, odbornej prípravy
a budovania kapacít.
Príklady aktivít:
 Rozvoj spoločných stratégií a akčných plánov pre riadenie rizík: posilnenie operačnej spolupráce a
interoperability medzi orgánmi reakcie na mimoriadne udalosti v krajinách Dunajského regiónu.
Zlepšenie profesionálnych stratégií pre núdzové reakcie, plánov (vrátane hodnotenia vplyvov na
zdravotné riziká v súvislosti s katastrofami) a kapacít na miestnej i celoštátnej úrovni s cieľom
vhodnej reakcie pri významných národných a medzinárodných mimoriadnych udalostiach, vrátane
medzinárodnej spolupráce v rámci Dunajského regiónu.
 Budovanie spoločnej základne poznatkov a pozorovaní, mechanizmov na výmenu informácií (napr.
podpora mapovania rizík a aktualizácie existujúcej databázy lokalít s výskytom rizikových udalostí,
kontaminovaných lokalít a miest používaných na skladovanie nebezpečných látok). Koordinácia
dokumentovania prírodných udalostí a ich dôsledkov.
 Spolupráca pri vytváraní potencionálnych scenárov pre riadenie rizík, vývoj integrovaných
projektov, ktoré sa zaoberajú týmito následkami. Zriadenie sprievodných diskusných platforiem na
tému prispôsobenie sa zmene klímy a znižovanie rizika prírodných katastrof v Dunajskom regióne.
 Spoločný vývoj nástrojov (napr. vývoj moderných systémov riadenia a nástrojov pre zvýšenie
efektivity verejných inštitúcií na všetkých úrovniach). Rozvoj systémov a plánov okamžitej reakcie
na mimoriadne udalosti v prípade priemyselného znečistenia vody. Vymedzenie štandardizovaných
prevádzkových postupov pre spoluprácu v prípade cezhraničných dopravných nehôd v oblasti
vodnej prepravy.
 Vývoj a praktické realizácie vzdelávania, odbornej prípravy a rozširovania kapacít na podporu
kvalitného riadenia rizík. Zabezpečenie zaškolenia odborných pracovníkov v súlade s normami EÚ.
Vzdelávacie programy pre osoby z oblasti správy núdzových situácií a zvládania katastrof.
 Ako špecifická téma cieľa je zlepšenie spolupráce v oblasti eliminácie nekonvenčných výbušnín a
iniciačných zariadení, nebezpečnej munície a bezpečnosti v oblasti nakladania s nebezpečným
tovarom a prevencie nehôd nebezpečnej munície.
Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

P07

Zaznamenané učebné interakcie v
ukončených projektoch
Vypracované a/alebo
implementované stratégie pre
ochranu, obnovu a správu
biokoridorov a mokradí
Vypracované a/alebo
implementované nástroje pre
ochranu, obnovu a správu
biokoridorov a mokradí

Počet

P14

P15

Počet

Počet

Cieľová Zdroj údajov
hodnota
(2023)
33
Monitorovacie
správy projektov
6
Monitorovacie
správy projektov

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

12

1 krát za rok

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok
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P16

P17

P18

P19

Vypracované a/alebo
implementované pilotné akcie pre
ochranu, obnovu a správu
biokoridorov a mokradí
Vypracované a/alebo
implementované stratégie pre
zlepšenie spolupráce
a interoperability medzi orgánmi
reakcie na mimoriadne udalosti a
dotknutými stranami
Vypracované a/alebo
implementované nástroje pre
zlepšenie spolupráce
a interoperability medzi orgánmi
reakcie na mimoriadne udalosti a
dotknutými stranami
Vypracované a/alebo
implementované pilotné akcie pre
zlepšenie spolupráce
a interoperability medzi orgánmi
reakcie na mimoriadne udalosti a
dotknutými stranami

Počet

3

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

5

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

10

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Počet

3

Monitorovacie
správy projektov

1 krát za rok

Prioritná os 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný Dunajský
región
Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:
Prioritná
os
2

2

2

Ukazovateľ

Jednotka

Celkový cieľ

Údaje

EUR

Čiastkový cieľ
2018
1 547 947

Celková suma
výdavkov
predložených na
schválenie
Zaznamenané učebné
interakcie
v schválených
žiadostiach
Zaznamenané učebné
interakcie
v ukončených
projektoch

54 746 889

Riadiaci orgán

Počet

13

60

Monitorovacia
správa
prijímateľa

Počet

0

60

Monitorovacia
správa
prijímateľa

13

Investičná priorita 7c: Rozvoj a vylepšovanie spôsobov dopravy šetrnej k
životnému prostrediu (vrátane obmedzovania hlučnosti) a produkujúcej nízke
emisie, vrátane vnútrozemskej riečnej dopravy, prístavov, kombinovanej
dopravy, leteckej infraštruktúry, s úmyslom podpory udržateľnej regionálnej a
lokálnej mobility
Špecifický cieľ 3.1: Podpora bezpečnej a ekologickej dopravy, podpora vyváženej dostupnosti
mestských a prímestských častí
Požadovaným výsledkom implementácie špecifického cieľa je lepšie prepojený a interoperabilný
dopravný systém šetrný k životnému prostrediu. Zlepšiť by sa mali aj vodné cesty, za súčasného
obmedzenia negatívnych dôsledkov týchto dopravných systémov na dunajský ekosystém. Projekty zlepšia
koordináciu a nadnárodnú integráciu osôb zaoberajúcich sa dopravou s cieľom rozvoja multimodálnych
uzlov, terminálov a prepojení. Podporí sa okrem iného aj bezpečnosť dopravnej siete, zlepšenie
organizácie liniek verejnej dopravy a ostatných udržateľných spôsobov prepravy pre zlepšenie
prepojenosti regiónov.
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na rozvoj dopravy, ekonomiky, infraštruktúry
a verejných služieb (napr. verejnej hromadnej dopravy)
 Verejné a súkromné logistické spoločnosti, verejní poskytovatelia verejnej hromadnej dopravy
 Záujmové združenia vrátane neziskových organizácií
 Inštitúcie na podporu podnikania
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
Príklady aktivít:
 Prispenie k rozvoju integrovaných dopravných rámcov a ďalších spoločných koordinačných opatrení
pre Dunajský región. Zlepšenie koordinácie a cezhraničnej integrácie dotknutých strán v oblasti
dopravy pre lepšiu správu a riadenie dopravných koridorov šetrných k životnému prostrediu.
Vytváranie platforiem, ktoré pomáhajú získať financovanie, zlepšiť plánovanie a prevádzku ďalšieho
znižovania emisií v oblasti energeticky efektívnej nákladnej a osobnej dopravy. Prostredníctvom
integrácie postupov prispieť k budovaniu komplexného, vzájomne prepojeného dopravného
systému, čím sa zabezpečí prepojenie dopravných ciest na nižšej úrovni do TEN-T systému.
 Prispenie k lepšie integrovaným postupom a praktickým riešeniam pre ďalší rozvoj vodných ciest
prostredníctvom výmeny a transferu know-how a osvedčených postupov v rámci vodnej
infraštruktúry, údržby a správy vodných ciest, modernizácie flotily lodí alebo rozvoju prístavov
(infraštruktúra).
 Prispenie k efektívnejšiemu zdieľaniu informácií, spolupráci a integrovaným postupom smerujúcim
k obmedzeniu dopadov dopravných systémov na ekosystém Dunaja, vo svetle legislatívy a podpory
medziodborovej spolupráce, ktorým sa zavádza účinnejšiu spoluprácu medzi orgánmi správy
vodných ciest a chránených území.
 Zlepšenie koordinácie a nadnárodnej integrácie dotknutých strán v oblasti dopravy s cieľom ďalej
rozvíjať multimodálne uzly, terminály a prepojenia. Prispenie k efektívnemu rozvoju
multimodálnych terminálov v prístavoch a suchých prístavoch na Dunaji s cieľom spojenia
vnútrozemských vodných ciest so železničnou a cestnou dopravou. Výmena poznatkov v oblasti
rozvoja infraštruktúry prístavov, identifikovanie nových trhov a objemu prepravovaného tovaru,
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podpora zmeny spôsobu dopravy tovarov z cestnej na vodnú (Dunaj), podpora spolupráce
multimodálnych terminálov pozdĺž Dunaja. Podporí sa aj zvýšenie efektivity cezhraničného pohybu
nákladu na vonkajších hraniciach EÚ, prostredníctvom minimalizácie administratívnych a daňových
prekážok. Podpora v oblasti harmonizácie technických, bezpečnostných, právnych, organizačných
a ďalších aspektov dopravy a dopravných sietí.
Prispenie k bezpečnejšej dopravnej sieti, prostredníctvom skvalitnenia rámcových postupov,
rozvoja konkrétnych riešení šetrných k životnému prostrediu a trvalo udržateľným dopravným
riešeniam. Poskytovanie školení, technologické a reportovacie nástroje, s cieľom vybudovania a
fungovania systému zdieľania skúseností a znalostí v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Prispenie k lepšej organizácii verejnej hromadnej dopravy a iných udržateľných druhov dopravy v
mestských a vidieckych oblastiach. Výmena a transfer know-how a osvedčených postupov pre
lepšiu organizáciu verejnej hromadnej dopravy (napr. združenia dopravcov), riadenie mobility,
verejná hromadná doprava typu „on demand“, podpora cyklistiky a pešej prepravy, e-mobility,
bezpečnosti cestnej premávky vrátane pilotných investícií. Podporí sa aj príprava investícií do
centier mobility a autobusových staníc. Hlavný dôraz bude na zlepšenie prístupnosti vidieckych
oblastí.
Podpora spoločného projektovania a rozvoja mestských, medzimestských a cezhraničných
cyklistických trás v Dunajskom regióne. Podpora multimodálnej cykloturistiky, ako jednej
z najprogresívnejších oblastí cyklistiky - najmä pozdĺž riek - a tiež kvôli rozmachu elektrických
bicyklov. Dunaj ponúka jedinečnú možnosť kombinovať jazdu na bicykli s plavbou na lodi. Projekty
môžu zahŕňať cezhraničné multimodálne spôsoby prepravy, vrátane železničnej a taktiež riešenia
organizačných a právnych prekážok.
Prispenie k zabezpečeniu dostupnosti vidieckych oblastí, najmä tých, ktoré výrazne ovplyvňujú
demografické zmeny.

Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
(2023)

Zdroj údajov

P07

Zaznamenané učebné
interakcie v ukončených
projektoch
Vypracované a/alebo
implementované stratégie
zlepšenia dopravy
a dopravných systémov
Vypracované a/alebo
implementované nástroje
zlepšenia dopravy
a dopravných systémov
Vypracované a/alebo
implementované pilotné
akcie zlepšenia dopravy
a dopravných systémov

Počet

39

Monitorovacia
správa prijímateľa

Počet

13

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Počet

26

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Počet

7

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

P20

P21

P22

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

15

Investičná priorita 7e: Zlepšenie energetickej efektívnosti a bezpečnosti
dodávok energie, prostredníctvom rozvoja jej inteligentnej distribúcie,
uskladnenia a prenosu, a prostredníctvom integrácie obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ 3.2: Zlepšenie energetickej bezpečnosti a efektívnosti
Špecifický cieľ prispeje k zlepšeniu výmeny informácií a koordinácia regionálneho energetického plánovania
za účelom dosiahnutia efektívnej distribúcie energie, jej skladovania, diverzifikácie jej zdrojov, vrátane
podpory všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energie a vyššej energetickej účinnosti s cieľom prispieť
k bezpečnosti dodávok energie.
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom zamerané na energetiku
 Agentúry na podporu rôznych sektorov a rozvoj regiónov
 Poskytovatelia služieb (dodávky energií), prevádzkovatelia energetických sietí, dodávatelia
 Inštitúcie na podporu podnikania
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
 Právnické osoby (vrátane malých a stredných podnikov)
Príklady aktivít:
 Prispenie k nadnárodnej integrácii rôznych energetických sietí a výskum možností rozvoja v oblasti
spoločnej energetickej infraštruktúry v Dunajskom regióne.
 Prispenie k rozvoju inteligentných sietí v Dunajskom regióne, prostredníctvom podpory integrácie
inteligentných sietí a spoločných akčných plánov.
 Zlepšenie regionálneho energetického plánovania a koordinácie aktivít nadnárodného významu v
širšom kontexte energetickej politiky EÚ s cieľom diverzifikácie zdrojov energie a prispeniu k
bezpečnosti dodávok energie; zlepšenie vzdelávania v tomto odbore a rozvoj praktických stratégií
a riešení pre zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (napr. biomasy, vodnej energie,
slnečnej / fotovoltaickej energie, geotermálnej energie a veternej energie) na základe potenciálov
týchto zdrojov v jednotlivých oblastiach. Patričná pozornosť musí byť venovaná Princípom vodnej
energie vydaných Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja, nakoľko tieto priamo odkazujú na
požiadavky rámcovej smernice EÚ v oblasti vody.
 Praktická nadnárodná koordinácia konceptov rozvoja energetickej efektívnosti.
 Podpora spoločného úsilia o zavedenie komplexného územného plánovania s cieľom adekvátneho
rozmiestnenia výrobných a prenosových kapacít.
 Podpora rozvoja ľudských kapacít a transferu príslušných znalostí a skúseností sprevádzajúcich
rozvoj procesov a vývoja technológií.
Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
(2023)

Zdroj údajov

P07

Zaznamenané učebné
interakcie v ukončených
projektoch

Počet

21

Monitorovacia
správa prijímateľa

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

16

P20

P21

P22

Vypracované a/alebo
implementované stratégie
pre zlepšenie energetickej
bezpečnosti a efektívnosti
Vypracované a/alebo
implementované nástroje
pre zlepšenie energetickej
bezpečnosti a efektívnosti
Vypracované a/alebo
implementované pilotné
akcie pre zlepšenie
energetickej bezpečnosti
a efektívnosti

Počet

7

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Počet

14

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Počet

4

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Prioritná os 4: Dobre spravovaný Dunajský región
Výkonnostný rámec prioritnej osi, zameranie na čiastkové ciele pre rok 2018:
Prioritná
os
4

4

4

4

Ukazovateľ

Jednotka

Celkový cieľ

Údaje

EUR

Čiastkový
cieľ 2018
958 253

Celková suma výdavkov
predložených na
schválenie
Zaznamenané učebné
interakcie v schválených
žiadostiach
Zaznamenané učebné
interakcie v ukončených
projektoch
Projekty pripravené vďaka
financovaniu

33 890 932

Riadiaci orgán

Počet

5

21

Monitorovacie
správy prijímateľov

Počet

0

21

Monitorovacie
správy prijímateľov

Počet

0

50

Monitorovacie
správy prijímateľov

Investičná priorita 11a: Rozšírenie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov,
efektívna verejná správa prostredníctvom posilnenia inštitucionálnej kapacity
a efektivity verejnej správy a služieb spojených s implementáciou EFRR, a v
kontexte podpory opatrení ESF na podporu inštitucionálnej kapacity a efektivity
verejnej správy
Špecifický cieľ 4.1: Zvýšenie inštitucionálnych kapacít s cieľom odstránenia hlavných spoločenských
problémov
Hlavné ciele špecifického cieľa v rámci investičnej priority predstavuje predovšetkým zlepšenie kapacity
verejných inštitúcií a dotknutých strán pri riešení hlavných výziev v oblastiach, ako sú trh práce,
vzdelávacie systémy a programy, demografický vývoj a migrácia, začlenenie marginalizovaných skupín,
participatívne plánovanie a zapojenie občianskej spoločnosti, podpora spolupráce a vytváranie
partnerstiev medzi mestami a vidiekom, spolupráca v oblasti bezpečnosti, spravodlivosti a bezpečnosti
a administratívnych záležitostí.
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
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Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
Právnické osoby založené a riadené štátom
Poskytovatelia sociálnych služieb
Neziskové organizácie
Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy

Príklady aktivít:
 Podpora výmeny a transferu know-how a dobrej praxe týkajúcich sa trhu práce medzi inštitúciami
a organizáciami sociálnych partnerov v Dunajskom regióne (vrátane oblastí ako pracovné právo,
sociálne partnerstvá / sociálny dialóg, modely spolupráce verejných služieb zamestnanosti a
zamestnávateľov, nezamestnanosť mladých ľudí v záujme zvýšenia účasti na trhu práce a boj proti
nesúladu na trhu práce medzi zručnosťami a pracovnými príležitosťami (brain waste)).
Podporované by mali byť tiež spoločné projekty na opätovné začlenenie znevýhodnených skupín
na trh práce.
 Podpora inštitucionálnych kapacít a rámcových podmienok pre realizáciu vzdelávacích systémov a
programov (vrátane oblasti trhu práce) zamerané na zvýšenie úrovne vzdelania a kvalifikácie, a tým
zvýšenia šance na zamestnanie sa Dunajskom regióne.
 Podpora spoločného rozvoja a zlepšovania procesov a inovatívnych učebných systémov, ktoré sa
zameriavajú na demografické zmeny a výzvy v oblasti migrácie.
 Podpora výmeny a transferu know-how a osvedčených postupov týkajúcich sa oblasti sociálneho
začlenenia medzi subjektami ako napr. inštitúciami podporujúcimi zamestnanosť a organizáciami
sociálnych partnerov v oblasti začlenenia marginalizovaných skupín (napr. rómske komunity).
 Zlepšenie spoločných postupov a implementácie nástrojov na posilnenie participatívnych procesov
projektovania a zapojenia občianskej spoločnosti v transformujúcich sa krajinách s cieľom prispenia
k rozvoju občianskej spoločnosti.
 Posilnenie spolupráce sietí medzi mestami a partnerstiev medzi mestami a vidiekom.
 Posilnenie spolupráce verejnej správy na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 Podpora vytvárania zdravých miestnych komunít na základe konceptu zdravých miest a zdravých
komunít.
Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
(2023)

Zdroj údajov

P07

Zaznamenané učebné
interakcie v ukončených
projektoch
Vypracované a/alebo
implementované stratégie
pre posilnenie
inštitucionálnych kapacít
a podporu nadnárodnej
viacúrovňovej verejnej
správy

Počet

21

Monitorovacia
správa prijímateľa

Počet

7

Monitorovacia
správa prijímateľa

P26

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok

1 krát za rok

18

P27

P28

Vypracované a/alebo
implementované nástroje
pre posilnenie
inštitucionálnych kapacít
a podporu nadnárodnej
viacúrovňovej verejnej
správy
Vypracované a/alebo
implementované pilotné
akcie pre posilnenie
inštitucionálnych kapacít
a podporu nadnárodnej
viacúrovňovej verejnej
správy

Počet

14

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Počet

4

Monitorovacia
správa prijímateľa

1 krát za rok

Investičná priorita 11c: Rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a
stratégií pre morské oblasti
Špecifický cieľ 4.2: Podpora riadenia a implementácie ESF
Predpokladá sa zriadenie podporného orgánu pre priamu podporu správy ESF, zriadenie podporného
orgánu pre správu kapitálu určeného na počiatočné financovania projektov a zriadenie kontaktného bodu
pre Dunajskú stratégiu.
Oprávnení prijímatelia (hlavne):
 Verejné inštitúcie (celoštátne, krajské, okresné)
 Právnické osoby založené a riadené štátom
 Poskytovatelia sociálnych služieb
 Neziskové organizácie
 Inštitúcie zamerané na výskum a vývoj
 Vysoké školy s výskumnými zariadeniami
 Školské zariadenia vyššieho stupňa, centrá pre vzdelávanie, školy
Ukazovatele výstupov:
IČ

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
(2023)

Zdroj údajov

P29

Financované prioritné
oblasti ESF
Projekty podporené
prostredníctvom
počiatočného
financovania
Kontaktný bod pre
Dunajskú stratégiu

Počet

12

Počet

50

Monitorovacia
správa prijímateľa
Monitorovacia
správa prijímateľa

Počet

1

P30

P31

Monitorovacia
správa prijímateľa

Frekvencia
podávania
správ
1 krát za rok
1 krát za rok

1 krát za rok

Prioritná os 5: Technická pomoc
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