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Príloha č.1 Oznámenia - Kapitola č. 2 Programu- Priority 

 

2. Priority 

2.1. Priorita 1.1: Životné prostredie 

PO 2: Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s 

nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 

energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, 

zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a 

udržateľnej mestskej mobility  

2.1.1. Špecifický cieľ (iv) 

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to 

s prihliadnutím na ekosystémové prístupy 

2.1.2.  Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Klimatické zmeny majú významný vplyv na životné prostredie a následne aj na hospodárstvo 

a kvalitu života. Napriek tomu, že sú vnímané ako globálny problém, je žiadúce podporovať 

aktivity zamerané na znižovanie ich dopadov aj na lokálnej úrovni. V rámci programu 

cezhraničnej spolupráce budú podporené spoločné aktivity, ktoré súvisia s prevenciou a 

odstraňovaním následkov prírodných katastrof a s podporou ekosystémov v ich prispôsobení sa 

klimatickým zmenám.  

V rámci tejto priority budú financované investičné aj neinvestičné aktivity. 

Typy akcií: 

Zber a výmena dát, informácií a skúseností:  

Zameranie podpory sa orientuje na zber a výmenu dát a informácií potrebných na predchádzanie 

negatívnych dopadov klimatických zmien, na zmapovanie aktuálnej situácie v tejto oblasti 

a transfer know-how v súvislosti s manažmentom katastrof zapríčinených klimatickými 

zmenami.  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: zber a vyhodnotenie klimatických dát a očakávaných dopadov 

zmeny klímy, tvorbu analýz, modelov a prognóz vývoja zmeny klímy v budúcnosti a výmenu 

skúseností v tejto oblasti (manažment katastrof – povodne, požiare, vodná erózia atď.). 

Realizácia spoločných stratégií a akčných plánov:  

Podporená bude tvorba spoločných stratégií a akčných plánov na zlepšenie životného 

prostredia, jeho prispôsobenie klimatickým zmenám a na predchádzanie negatívnych dopadov 

týchto zmien – predovšetkým však s dôrazom na realizáciu pilotných akcií.  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: realizáciu spoločných opatrení na predchádzanie vysychania 

vodných zdrojov a vodných ekosystémov, realizáciu spoločných stratégií a akčných plánov na 

prevenciu a odstraňovanie dôsledkov prírodných rizík (povodní, vodnej erózie, požiarov, 

inváznych druhov rastlín a živočíchov), tvorbu spoločných systémov integrovaného rizikového 

manažmentu. 

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy: 
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Podpora sa zameriava na zvýšenie informovanosti u rôznych skupín obyvateľstva a praktických 

a konkrétnych krokoch, ktoré môžu prispieť k zníženiu negatívnych dopadov klimatických 

zmien. 

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: zvyšovanie informovanosti o príčinách a dopadoch zmeny 

klímy s dôrazom na praktické využitie v každodennom živote, disemináciu príkladov dobrej 

praxe.   

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Realizáciou spoločných aktivít budú posilnené väzby medzi príslušnými inštitúciami 

a odborníkmi na oboch stranách hranice, vďaka čomu budú môcť byť prijímané vhodné 

opatrenia a realizované pilotné projekty s cezhraničným presahom. Z dlhodobého hľadiska 

program prispeje k zníženiu negatívnych dopadov klimatických zmien v regióne a zvýši sa jeho 

odolnosť voči rizikám a nepriaznivým prírodným javom. Verejnosť bude viac informovaná 

o súčasnom stave klímy a dopadoch jej zmien a o konkrétnych a praktických možnostiach ich 

zmiernenia.   

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné 

2.1.3 Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

[200] 

Konečná cieľová 

hodnota (2029) 

[200] 

PO 2 iv  RCO 

81 

Účasti na 
spoločných 

cezhraničných 

akciách 

Počet účastníkov   

PO 2 iv RCO 

83 

Spoločne 

vypracované 

stratégie a akčné 

plány   

Počet stratégií/ 

akčných plánov 
  

PO 2 iv RCO 

84 

Spoločne 
vypracované 

pilotné akcie 
vykonávané 

v rámci projektov  

Počet pilotných 

akcií 
  

PO 2 iv RCO 

87 

Organizácie 

zapojené do 
cezhraničnej 

spolupráce 

Počet organizácií   

PO 2 iv RCO 

116 

Spoločne 
vypracované 

riešenia 

Počet riešení   
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Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisko

vá hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota  

(2029) 

Zdroj údajov Poznámky 

PO 2 iv RCR 

79  
Spoločné 

stratégie 

a akčné plány 

prijaté 

organizáciami 

Počet 

stratégií/ 
akčných 

plánov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 iv  RC

R 84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 iv  RC

R 85 

Účasti na 

spoločných 

cezhraničných 

akciách po 

dokončení 

projektu 

Počet 

účastníkov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 iv  RC

R 

104 

Riešenia prijaté 

alebo rozšírené 

organizáciami 

Počet 

riešení 

   Monitorovací 

systém 

 

2.1.4.  Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené výsledkami 

realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• komory 

• organizácie zamerané na ochranu životného prostredia, vodné hospodárstvo, 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a manažment katastrof 

• školy/ vzdelávacie inštitúcie 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.1.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 

Irelevantné 

2.1.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné 
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2.1.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo priority Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 2 ERDF iv 058 Opatrenia v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám 

súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: povodne a zosuvy 

pôdy (vrátane zvyšovania 

povedomia, civilnej ochrany a 

systémov na zvládanie katastrof, 

infraštruktúry 

a ekosystémových prístupov) 

 

059 Opatrenia v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám 

súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: požiare (vrátane 

zvyšovania povedomia, civilnej 

ochrany a systémov na 

zvládanie katastrof, 

infraštruktúry 

a ekosystémových prístupov) 

 

060 Opatrenia v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám 

súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: iné, napríklad búrky a 

suchá (vrátane zvyšovania 

povedomia, civilnej ochrany a 

systémov na zvládanie katastrof, 

infraštruktúry 

a ekosystémových prístupov) 

 

064 Vodné hospodárstvo a 

ochrana vodných zdrojov 

(vrátane manažmentu povodia, 

osobitných opatrení na 

prispôsobenie sa zmene klímy, 

opätovné použitie, znižovania 

únikov) 

 

 

Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo priority Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 2 ERDF iv  01 Grant  
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Tabuľka 6 

Dimenzia 3 – mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo priority Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 2 ERDF iv 33 Žiadne územné zameranie  

 

2.2. Priorita 1.1: Životné prostredie 

PO 2: Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s 

nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 

energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, 

zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a 

udržateľnej mestskej mobility 

2.2.1. Špecifický cieľ (vii) 

Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj 

v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia 

2.2.2. Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Vysoký podiel chránených území a významné zastúpenie druhovo bohatých lesných porastov 

vyžadujú cielené intervencie do ochrany biodiverzity na oboch stranách cezhraničného regiónu. 

V rámci tejto priority budú podporované spoločné aktivity zamerané na udržiavanie integrity 

biotopov, poskytovanie životného priestoru, ale aj priestoru pre migráciu živočíchov formou 

podpory budovania tzv. zelenej infraštruktúry a tiež formou opatrení na znižovanie znečistenia 

životného prostredia.  

Typy akcií: 

Zber a výmena dát, informácií a skúseností:  

Podpora sa zameriava na zber a výmenu dát a informácií potrebných na zmapovanie aktuálnej 

situácie v tejto oblasti a transfer know-how v súvislosti so zachovaním a obnovou biodiverzity 

v podporovanom území.  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: monitorovanie stavu a vývoja druhov a biotopov, tvorbu 

štúdií, analýz súvisiacich s ochranou biodiverzity (napr. výskyt inváznych druhov rastlín 

a živočíchov, stav rôznych foriem znečistenia) a spoločné hľadanie riešení, výmenu skúseností 

a dobrej praxe v oblasti využívania zelenej infraštruktúry a znižovaní znečistenia.   

Realizácia spoločných stratégií a akčných plánov:  

Podpora sa orientuje na tvorbu spoločných stratégií a akčných plánov na zachovanie a obnovu 

biodiverzity a znižovanie znečistenia – predovšetkým však s dôrazom na realizáciu pilotných 

akcií.  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: realizáciu spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu 

druhov a biotopov, realizáciu spoločných stratégií a akčných plánov podporujúcich budovanie 

a využívanie zelenej infraštruktúry. 

Osvetové aktivity o potrebe zachovania biodiverzity:  
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Podporené bude zvyšovanie informovanosti rôznych skupín obyvateľstva o prínosoch 

budovania zelenej infraštruktúry a praktických a konkrétnych krokoch, ktoré môžu prispieť 

k zachovaniu biodiverzity a zníženiu znečistenia v podporovanom území.  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: zvyšovanie informovanosti o význame ochrany prírody 

a biodiverzity, disemináciu príkladov dobrej praxe.   

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Realizácia spoločných aktivít prispeje k posilneniu existujúcich a vytvoreniu nových 

partnerstiev a sietí, ktoré prostredníctvom výmeny skúseností, spoločných akčných plánov 

a stratégií budú hľadať riešenia na udržanie biotopov a ochranu územia s vysokým stupňom 

biodiverzity. Spoločné projekty prispejú k zlepšenej kvalite životného prostredia v danom 

regióne, z ktorej budú profitovať obyvatelia aj návštevníci podporovaného územia. Výsledkom 

tejto priority bude aj lepšia informovanosť o stave životného prostredia a zvýšené povedomie 

obyvateľov o praktických spôsoboch ochrany prírody.  

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné 

2.2.3. Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický cieľ ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

[200] 

Konečná 

cieľová hodnota 

(2029) 

[200] 

PO 2 vii RCO 

81 

Účasti na 

spoločných 
cezhraničných 

akciách  

Počet účastníkov   

PO 2 vii RCO 

83 

Spoločne 

vypracované 

stratégie a akčné 

plány   

Počet stratégií/ 

akčných plánov 
  

PO 2 vii RCO 

84 

Spoločne 
vypracované 

pilotné akcie 

vykonávané 
v rámci 

projektov 

Počet pilotných 

akcií 
  

PO 2 vii RCO 

87 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce  

Počet organizácií   

PO 2 vii RCO 

116 

Spoločne 
vypracované 

riešenia 

Počet riešení   
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Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisk

ová 

hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

Poznámky 

PO 2 vii RCR 

79 

Spoločné 

stratégie 

a akčné plány 

prijaté 

organizáciami 

Počet 

stratégií/ 

akčných 

plánov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 vii RCR 

84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 vii RCR 

85 

Účasti na 

spoločných 

cezhraničných 

akciách po 

dokončení 

projektu 

Počet 

účastníkov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 2 vii RCR 

104 

Riešenia 

prijaté alebo 

rozšírené 

organizáciami 

Počet 

riešení 

   Monitorovací 

systém 

 

 

2.2.4. Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené výsledkami 

realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• komory 

• školy/ vzdelávacie inštitúcie 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.2.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 

Irelevantné 

2.2.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné 
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2.2.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo priority Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v 

EUR) 

PO 2 ERDF vii 

 

079 Ochrana prírody a 

biodiverzity, prírodné 

dedičstvo a zdroje, zelená 

a modrá infraštruktúra 

 

 

Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo priority Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v 

EUR) 

PO 2 ERDF vii 01 Grant  

 

Tabuľka 6 

Dimenzia 3 –mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo priority Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v 

EUR) 

PO 2 ERDF vii 33 Žiadne územné zameranie  
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2.3. Priorita 2.1 Vzdelávanie  

PO 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv  

2.3.1. Špecifický cieľ (ii) 

Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry 

vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu 

2.3.2.  Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Prihraničné regióny česko-slovenského pohraničia sú charakteristické pomerne dobre 

rozvinutou infraštruktúrou škôl na všetkých stupňoch ISCED. Napriek uspokojivej kvalite 

základného školstva a dostatočnej profilizácii stredného a vysokého školstva existuje potenciál 

pre zlepšenie v oblasti všetkých stupňov vzdelávania formou cezhraničnej spolupráce.  

V rámci tejto priority budú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je 

možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na realizáciu aktivít, avšak nesmie predstavovať 

významnú časť rozpočtu projektu. 

Typ akcie: 

Výmena vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími 

inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo: 

S cieľom skvalitnenia obsahu vzdelávania bude podporovaná spolupráca zameraná nielen na 

rozvoj mäkkých zručností, ale i odborných tematík. Spolupráca bude zameraná na hľadanie 

spoločných tém a záujmov vzdelávacieho procesu v cezhraničnom kontexte; predpokladom 

zrealizovaných výstupov je preto ich využívanie na oboch stranách hranice.  

S cieľom skvalitnenia foriem vzdelávania bude podporované zavádzanie a posilňovanie 

inovatívnych spôsobov vzdelávania a nových didaktických prístupov, vrátane špecifických 

foriem vzdelávania ako napríklad práca s talentmi, so žiakmi/ študentmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami či praktické vyučovanie. 

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: vytváranie spoločných vzdelávacích materiálov a obsahov, 

podpora rozvoja digitálnych zručností vrátane bezpečnosti na internete a prevencie sociálno-

patologických javov (kybernetická šikana, diskriminácia atď.), aktivity zamerané na zvýšenie 

využívania inovatívnych a nových foriem a postupov vrátane online a dištančného vzdelávania 

(napr. odborné stáže, spoločné vzdelávacie aktivity), aktivity podporujúce mobilitu žiakov 

a študentov (medzi vzdelávacími inštitúciami) a mobilitu učiteľov, aktivity podporujúce 

spoluprácu so zamestnávateľmi s cieľom zvýšiť kvalitu a adresnosť duálneho a profesijne 

orientovaného vzdelávania. 

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Cezhraničná spolupráca a výmena skúseností, poznatkov a dobrej praxe prispeje k skvalitneniu 

vzdelávania (jeho obsahu i foriem) a k zvýšenej prepojenosti vzdelávania na špecifické potreby 

prihraničného regiónu. 

 

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné 
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2.3.3. Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický cieľ ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

[200] 

Konečná 

cieľová 

hodnota (2029) 

[200] 

PO 4 ii 

 

RCO 

85 

Účasti v spoločných 

systémoch odbornej 

prípravy 

Počet 

účastníkov 
  

PO 4 ii RCO 

87 

Organizácie zapojené do 

cezhraničnej spolupráce 

Počet 

organizácií 
  

Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisk

ová 

hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

Poznámky 

PO 4 ii RCR 

81 

Dotvorenia 

spoločných 

systémov 

odbornej 

prípravy 

Počet 

účastníkov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 4 ii RCR 

84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

2.3.4. Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené 

výsledkami realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• komory 

• organizácie zamerané na ochranu životného prostredia, vodné hospodárstvo, 

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

• školy/ vzdelávacie inštitúcie 

• pedagogickí a nepedagogickí pracovníci 

• deti, žiaci, študenti 

• rodičia detí a žiakov 
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• mikro, malé, stredné a veľké podniky 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.3.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 

Irelevantné 

2.3.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné 

2.3.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód  Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF ii 145 Podpora rozvoja 

digitálnych zručností 

 

148 Podpora vzdelávania a 

starostlivosti v ranom detstve 

(okrem infraštruktúry) 

 

149 Podpora primárneho a 

sekundárneho vzdelávania 

(okrem infraštruktúry) 

 

150 Podpora terciárneho 

vzdelávania (okrem 

infraštruktúry) 

 

 

                                                                   Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo priority Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF ii 01 Grant  

 

Tabuľka 6 

Dimenzia 3 –mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo priority Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF ii 33 Žiadne územné zameranie  
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2.4.  Priorita 2.2 Kultúra a cestovný ruch 

PO 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych 

práv  

2.4.1. Špecifický cieľ (vi) 

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie 

2.4.2. Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Hospodárske a sociálne dôsledky vyplývajúce z cestovných obmedzení z dôvodu pandémie 

COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 významne zasiahli aj sektor cestovného ruchu a znížili 

cezhraničnú turistickú mobilitu takmer na nulu. Program cezhraničnej spolupráce preto 

nadväzuje na podporu tohto sektora v predchádzajúcich programových obdobiach a osobitne 

sa zameriava na využitie potenciálu kultúry a cestovného ruchu pri posilňovaní hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie ako na jeden z nástrojov zmierňovania 

dopadov pandémie a zvyšovania odolnosti regiónu. 

V rámci tejto priority budú financované investičné aj neinvestičné aktivity. Jej súčasťou bude 

aj Fond malých projektov zameraný na menšie investície do infraštruktúry. 

Typy akcií: 

Zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva: 

V rámci tohto typu akcie bude kladený dôraz na prepájanie existujúcich pamiatok a služieb na 

oboch stranách podporovaného územia a investičné aktivity na zachovanie, či obnovu 

hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré má cezhraničný význam. Bude preto 

možné podporiť aktivity na zlepšenie technického stavu hmotného kultúrneho dedičstva 

a dovybavenie expozícií kultúrnych, technických a prírodných pamiatok s cezhraničným 

významom.  

V rámci tohto typu akcie budú podporené aj aktivity zamerané na zachovanie, modernizáciu 

a budovanie turistickej infraštruktúry, ktorá umožní prepájanie atraktivít v území (cyklistická, 

pešia, vodná, bežecká infraštruktúra, odpočívadlá, rozhľadne, informačné a navigačné 

systémy, riešenia pre uloženie a parkovanie bicyklov či nabíjanie elektrobicyklov, 

elektrokolobežiek, elektromotocyklov).  

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity zamerané na zachovanie a zlepšenie technického 

stavu hmotného kultúrneho dedičstva a prírodných pamiatok, aktivity na vybudovanie 

zázemia pre zachovanie a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane jeho digitalizácie, 

aktivity zamerané na vytvorenie komplexnej turistickej ponuky v prihraničí (napr. prepojenie 

určitého typu pamiatok formou náučných chodníkov, tematických ciest), aktivity zamerané na 

zachovanie, modernizáciu a budovanie turistickej infraštruktúry.  

Spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov 

cestovného ruchu: 

Dôležitou súčasťou podpory budú neinvestičné aktivity s cieľom zvyšovania povedomia 

a informovanosti verejnosti o dostupných produktoch a službách cestovného ruchu. Podpora 

bude smerovať aj na zatraktívnenie produktov cestovného ruchu a destinácií a posilnenie 

destinačného manažmentu s cieľom podporiť spoločné stratégie a aktivity zahrňujúce 

spoločné činnosti v oblasti marketingu a propagácie, výmenu informácií a know-how v oblasti 

systémov kvality, zvyšovanie atraktívnosti produktov a služieb pre návštevníkov, či 

vytváranie spoločných produktov a destinácií pod jednotným označením. 
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Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity posilňujúce informovanosť o možnostiach 

využívania kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí vrátane inovatívnych a digitálnych 

prístupov, realizáciu spoločných aktivít a stratégií zahrňujúcich integráciu destinácií, 

spoluprácu v oblasti vzdelávania pracovníkov cestovného ruchu, výmenu know-how 

a podobne. 

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Výsledkom podporených aktivít bude zvýšená ponuka turistických atraktivít a zvýšený počet 

a kvalita služieb v cestovnom ruchu v cezhraničnom regióne. Celý sektor sa postupne vráti ku 

kontinuálnemu rozvoju spred začatia pandémie COVID-19. Turistické destinácie budú lepšie 

riadené a propagované, a to aj prostredníctvom posilnených cezhraničných väzieb, spoločných 

produktov a inovatívnych riešení. Následkom týchto faktorov bude opäť postupne narastať 

návštevnosť regiónu, čo sa prejaví aj v podobe ekonomických a sociálnych výhod pre 

obyvateľov územia.  

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné  

2.4.3. Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

[200] 

Konečná cieľová 

hodnota  (2029) 

[200] 

PO 4 vi RCO 

77  

Počet 
podporovaných 

kultúrnych 

a turistických 

lokalít   

Počet lokalít   

PO 4 vi  Celková dĺžka 

novovybudovanýc
h alebo 

zmodernizovaných 

cyklistických 
ciest/ cyklotrás 

a turistických 

chodníkov 

km   

PO 4 vi RCO 

87 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce 

Počet organizácií   

PO 4 vi RCO 

116 

Spoločne 

vypracované 

riešenia 

Počet riešení   

Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 
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Priorita Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisk

ová 

hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

Poznámky 

PO 4 vi RCR 

77 

Návštevníci 

podporovaných 

kultúrnych 

a turistických 

lokalít   

Počet 

návštevníkov 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 4 vi  RCR 

84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

PO 4 vi RCR 

104 

Riešenia 

prijaté alebo 

rozšírené 

organizáciami 

Počet riešení    Monitorovací 

systém 

 

2.4.4. Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené výsledkami 

realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• okresné a krajské organizácie cestovného ruchu 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.4.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 

Irelevantné  

2.4.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné  

2.4.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF vi 

 

165 Ochrana, rozvoj a podpora aktív 

verejného cestovného ruchu a 

služieb cestovného ruchu 
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166 Ochrana, rozvoj a podpora 

kultúrneho dedičstva a kultúrnych 

služieb 

 

167 Ochrana, rozvoj a podpora 

prírodného dedičstva a ekoturizmu, 

iných než týkajúcich sa lokalít 

Natura 2000 

 

Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF vi 01 Grant  

 

Tabuľka 6 

Dimenzia 3 –mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

PO 4 ERDF vi 33 Žiadne územné zameranie  
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2.5.  Priorita 3.1: Inštitucionálna spolupráca 

ISO 1: Lepšia správa spolupráce   

2.5.1. Špecifický cieľ (ii) 

Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce 

a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s 

ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch 

2.5.2. Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Napriek pomerne vysokej miere kompatibility systémov verejnej správy a príslušnej 

legislatívy medzi Českou a Slovenskou republikou existuje výrazný priestor na posilnenie 

a prehĺbenie ich inštitucionálnej spolupráce a zvýšenie efektívnosti verejnej správy a ďalších 

spolupracujúcich subjektov, a to najmä v prihraničných regiónoch, ktoré sú najviac zasiahnuté 

deliacou funkciou štátnych hraníc.  

V rámci tejto priority budú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je 

možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na realizáciu aktivít, avšak nesmie predstavovať 

významnú časť rozpočtu projektu.  

Typ akcie: 

Spolupráca verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách 

prihraničného územia: 

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity podporujúce vytváranie a upevňovanie partnerstiev, 

sietí a podporných cezhraničných štruktúr, aktivity podporujúce výmenu skúseností a dobrej 

praxe inštitúcií verejnej správy a spolupracujúcich subjektov v rôznych oblastiach, aktivity 

zamerané na identifikáciu a znižovanie administratívnych bariér cezhraničnej spolupráce 

(napr. v oblasti zamestnávania osôb z druhého štátu, uznávania vzdelania a kvalifikácií, 

poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti).  

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Výsledkom podporených aktivít bude posilnenie existujúcich a vytvorenie nových 

partnerstiev, ktoré budú spoločne hľadať riešenia právnych a iných prekážok v prihraničných 

regiónoch. Výmenou skúseností a príkladmi dobrej praxe sa vytvoria efektívnejšie 

mechanizmy verejnej správy, a tým budú v územiach s funkčnými cezhraničnými väzbami 

znížené administratívne prekážky a obmedzená deliaca funkcia štátnej hranice.  

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné 
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2.5.3. Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický cieľ ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

[200] 

Konečná cieľová 

hodnota  (2029) 

[200] 

ISO 1 ii RCO 

87 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce 

Počet organizácií   

ISO 1 ii RCO 

117 

Riešenia 

identifikovaných 
cezhraničných 

právnych alebo 

administratívnych 

prekážok   

Počet riešení   

Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 

Priorit

a 

Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisk

ová 

hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

Poznámky 

ISO 1 ii RCR 

84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

ISO 1 ii RCR 

104 

Riešenia 

prijaté alebo 

rozšírené 

organizáciami 

Počet riešení    Monitorovací 

systém 

 

2.5.4. Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené 

výsledkami realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• komory 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.5.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 
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Irelevantné 

2.5.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné 

2.5.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

ISO 1 ERDF ii 171 Posilňovanie spolupráce s 

partnermi v rámci členského štátu aj 

mimo neho 

 

173 Podpora inštitucionálnej 

kapacity orgánov verejnej moci a 

zainteresovaných strán s cieľom 

realizovať projekty a iniciatívy 

územnej spolupráce v 

cezhraničnom, nadnárodnom, 

námornom a medziregionálnom 

kontexte 

 

 

Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v EUR) 

ISO 1 ERDF ii 01 Grant  

 

Tabuľka 6 

Dimenzia 3 –mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v EUR) 

ISO 1 ERDF ii 33 Žiadne územné 

zameranie 
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2.6.  Priorita 3.2: Miestne iniciatívy 

ISO 1: Lepšia správa spolupráce   

2.6.1. Špecifický cieľ (iii) 

Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom” 

2.6.2. Súvisiace typy akcií a ich očakávaný príspevok k uvedeným špecifickým cieľom 

a v relevantnom prípade k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské 

oblasti 

Miestne iniciatívy cezhraničnej spolupráce sú zamerané predovšetkým na vzájomné 

spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov a budovanie dôvery medzi nimi. Aktivity 

sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people v rámci Fondu malých 

projektov. Ich cieľom je vytvárať podmienky na vzájomné stretávanie sa a spoločné trávenie 

času obyvateľov všetkých vekových kategórií, predovšetkým prostredníctvom voľnočasových 

a vzdelávacích aktivít. Sú spravidla dostupné pre široký okruh cieľových skupín na menšom 

geografickom území, pričom dokážu flexibilne podporovať individuálne aj skupinové 

iniciatívy s dôrazom na cezhraničné výmeny a spoluprácu. Prínosom týchto projektov pre 

konkrétnych ľudí žijúcich v prihraničných regiónoch je nadobudnutie povedomia o kultúre a 

zručnostiach susediacich regiónov, znižovanie jazykovej bariéry, získavanie užitočných 

informácií a kontaktov, ako aj športové vyžitie.  

V rámci tejto priority budú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je 

možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na realizáciu aktivít, avšak nesmie predstavovať 

významnú časť rozpočtu projektu.  

Typ akcie: 

Vytváranie nových a upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cezhraničných 

štruktúr vrátane činností zameraných na voľnočasové a záujmové aktivity: 

Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity podporujúce sociálne, športové a kultúrne kontakty 

v cezhraničnom území, spoločné aktivity v rôznych oblastiach (napr. história, kultúra, umenie, 

príroda, technológie, zdravie, životný štýl), aktivity podporujúce zapájanie obyvateľov do 

správy vecí verejných. 

Očakávané výsledky (príspevok k plneniu špecifického cieľa): 

Výsledkom podporených aktivít budú užšie osobné a pracovné vzťahy medzi obyvateľmi 

prihraničných regiónov. Intervencie tým prispejú k budovaniu vzájomnej dôvery a tolerancie 

na oboch stranách hranice. Intenzívne kultúrne a spoločenské kontakty sú tiež významným 

predpokladom ďalšieho rozvoja ekonomiky a postupného zvyšovania kvality života 

v programovom území. 

Pre program INTERACT a ESPON: 

Definícia jediného prijímateľa alebo obmedzeného zoznamu prijímateľov a postupu 

udeľovania 

Irelevantné 

2.6.3. Ukazovatele 

Tabuľka 2 

Ukazovatele výstupov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID 

[5] 

Ukazovateľ Merná jednotka 

[255] 

Čiastkový cieľ 

(2024) 

Konečná cieľová 

hodnota (2029) 
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[200] [200] 

ISO 1 iii RCO 

81 

Účasti na 
spoločných 

cezhraničných 

akciách 

Počet účastníkov   

ISO 1 iii RCO 

87 

Organizácie 
zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce 

Počet organizácií   

ISO 1 iii RCO 

115 

Spoločne 

organizované 

cezhraničné 

verejné podujatia 

Počet podujatí   

Tabuľka 3 

Ukazovatele výsledkov 

Priorita Špecifický 

cieľ 

ID Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Východisk

ová 

hodnota 

Referenčn

ý rok 

Konečná 

cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

Poznámky 

ISO 1 iii RCR 

84 

Organizácie 

zapojené do 

cezhraničnej 

spolupráce po 

dokončení 

projektu 

Počet 

organizácií 

   Monitorovací 

systém 

 

ISO 1 iii RCR 

85 

Účasti na 

spoločných 

cezhraničných 

akciách po 

dokončení 

projektu 

Počet 

účastníkov 

   Monitorovací 

systém 

 

2.6.4. Hlavné cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami sú jednotlivci a organizácie, ktoré budú pozitívne ovplyvnené výsledkami 

realizovaných aktivít a/alebo sa podieľajú na implementácii projektu:  

• štát a jeho organizačné zložky 

• územná samospráva a jej organizačné zložky 

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

• mimovládne neziskové organizácie 

• záujmové združenia právnických osôb 

• Európske zoskupenie územnej spolupráce 

• obyvatelia prihraničného regiónu 

• návštevníci prihraničného regiónu 

2.6.5. Označenie konkrétneho cieľového územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo 

ďalších územných nástrojov 

Irelevantné 
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2.6.6. Plánované využitie finančných nástrojov 

Irelevantné 

2.6.7. Orientačné rozdelenie zdrojov na programy EÚ podľa typu intervencie 

Tabuľka 4 

Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo 

priorit

y 

Fond Špecifický 

cieľ 

Kód Suma (v 

EUR) 

ISO 1 ERDF iii 171 Posilňovanie spolupráce s partnermi v rámci 

členského štátu aj mimo neho  

 

Tabuľka 5 

Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v EUR) 

ISO 1 ERDF iii 01 Grant  

 

Tabuľka 6 

Dimenzia 3 –mechanizmus územnej realizácie a územné zameranie 

Číslo 

priority 

Fond Špecifický cieľ Kód Suma (v EUR) 

ISO 1 ERDF iii 33 Žiadne 

územné 

zameranie 

 

 


