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PRIORITA I: BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY  
 
Opatrenie P1/O1: Technická a komunika čná infraštruktúra  
 
Oprávnené  aktivity : 
- Modernizácia existujúcich a budovanie nových dopravných napojení cezhraničného rozmeru (zlepšovanie 

povrchu ciest, zlepšenie dopravného značenia, regulácia krajníc, budovanie, rozširovanie a modernizácia 
autoparkov), 

- Budovanie a modernizácia ciest, ktorá povedie k zlepšeniu dostupnosti turistickej infraštruktúry, 
- Spracovanie analýz, štúdií, stratégií a programov pre rozvoj technickej a komunikačnej infraštruktúry, 
- Príprava územných rozvojových plánov, 
- Budovanie a modernizácia peších a cyklistických chodníkov, chodníkov pre jazdu na koni, lyžiarskych tratí 

a iných ciest orientovaných na cestovný ruch s možnosťou využitia bohatého kultúrneho a historického 
potenciálu regiónu, 

- Budovanie a modernizácia mostov pre peších na hraničných riekach, 
- Podpora rozvoja cezhraničnej multimodálnej dopravy (napr. príprava projektov na prekládkové a logistické 

centrá – multimodálne platformy), 
- Koordinácia cezhraničnej verejnej dopravy (koordinácia časových harmonogramov) 
 
Opatrenie P1/O2: Infraštruktúra ochrany životného p rostredia 
 
Oprávnené aktivity: 
- Vybudovanie lokálnych systémov spracovania odpadových vôd, 
- Vybudovanie systémov na recykláciu a využitie odpadu, 
- Plánovanie aktivít v oblasti ochrany pred povodňami a obmedzovanie dôsledkov povodní (najmä vo vzťahu 

k horským prúdom), 
- Ochrana oblastí vystavených prirodzenej erózii (napr. zalesňovanie) 
- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov pre rozvoj infraštruktúry na ochranu životného 

prostredia, 
- Budovanie monitorovacieho systému životného prostredia, ktorý umožní prevenciu pred prírodnými 

katastrofami (napr. budovanie pozorovacích staníc a ich vybavenia), 
- Plánovanie systémov pre monitorovanie znečistenia ovzdušia, 
- Infraštruktúra pre hodnotenie životného prostredia, analyzovanie a mapovanie (napr. digitalizácia mapových 

podkladov, databázy, komunikačné a informačné výmenné systémy, monitorovacia infraštruktúra) 
- Budovanie zariadení a príprava na pohotovostné stavy, poplašné a varovné systémy 
 
 

PRIORITA II: SOCIO-EKONOMICKÝ ROZVOJ  
 
Opatrenie P2/O1: Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania 
 
Oprávnené  aktivity : 
- Vytvorenie systému pre spoluprácu v oblasti podpory zamestnanosti a pre výmenu informácií o vývoji trhu 

práce, 
- Vytváranie a podpora spolupráce vzdelávacích inštitúcií, výskumných ústavov a organizácií zlepšujúcich 

kvalifikáciu občanov, 
- Vytvorenie spoločných štruktúr pre podporu MSP (poradenské služby) a podpora spoločného ekonomického 

marketingu, podpora iniciatív na zoskupovanie vrátane sietí pre spoluprácu nových podnikateľov, 
- Všeobecné a špecifické školenia pre podnikateľov v jednotlivých sektoroch (napr. cestovný ruch, remeselná 

a tradičná výroba, ekoturistika), 
- Školenia v oblasti využívania informačných komunikačných technológií v rozvoji podnikania, 
- Komplexné projekty spolupráce medzi univerzitami, 
- Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikateľským sektorom, 
- Sieťovanie v oblasti rozvoja cestovného ruchu, spolupráca medzi turistickými a informačnými centrami, 
- Organizácia spoločných konferencií, veľtrhov a fór pre spoluprácu regionálneho, lokálneho a sektorového 

charakteru, spoločné propagačné aktivity, 



- Propagácia spolupráce zamestnávateľov a orgánov miestnej samosprávy ako aj výskumných a vývojových 
inštitútov (miestne partnerstvá) 

- Rozvoj spolupráce medzi kúpeľnými centrami, 
- Spolupráce záchranných služieb, 
- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov pre rozvoj ľudských zdrojov a podporu 

podnikania 
 
Opatrenie P2/O2: Ochrana prírodného a kultúrneho de dičstva 
 
Oprávnené  aktivity : 
- Zachovávanie a udržovanie prírodného a kultúrneho dedičstva so spoločnou kultúrnou a ekologickou 

hodnotou: rezervácie, prírodné parky, pamätníky, historické budovy a ich okolie (komplexy budov a verejných 
plôch v rámci historických mestských a vidieckych štruktúr, architektonické, priemyselné a technologické  
pamiatky, etnologické parky, environmentálne a archeologické rezervácie, pamätné miesta, sakrálne 
objekty), 

- Projekty zamerané na vytváranie spoločnej integrovanej kultúry a produktov pre cestovný ruch (národné 
parky, tematické kultúrne cesty, agroturistické farmy), 

- Spoločná propagácia slovensko-poľského hraničného regiónu a jeho kultúrneho a prírodného bohatstva 
(napr. trhy pre cestovný ruch, budovanie komplexného informačného systému so zapojením novej, 
interaktívnej internetovej siete, tvorba vzdelávacích a turistických máp a sprievodcov, podpora a propagácia 
tradičných regionálnych produktov), 

- Rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi, vzdelávacími, ekologickými a výskumnými inštitúciami, 
- Podpora aktivít orientovaných na multikulturálne vzdelávanie, 
- Spoločné aktivity súvisiace s racionálnym a úsporným využitím prírodných zdrojov, ochrana flóry a fauny 

a podpora tradičného poľnohospodárstva 
- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov zameraných na ochranu prírodného 

a kultúrneho dedičstva v hraničnom regióne, 
- Iniciatívy pre ochranu a lepšie využitie lesov pre cestovný ruch a rekreáciu, 
- Podpora podrobného uznania a zhodnotenia kultúrnych a krajinných zdrojov, 
- Vytváranie základov pre spoluprácu v oblasti ochrany pozostatkov iných kultúr v cezhraničnej oblasti, 
- Rozvoj služieb súvisiacich s využitím historických budov a lokalít 
 
 
Opatrenie P2/O3: Podpora miestnych iniciatív (mikro  - projekty) 
 
Oprávnené  aktivity : 
- Organizácia spoločných kultúrnych podujatí (festivaly, predstavenia, výstavy, umelecké workshopy), 
- Propagácia cezhraničnej spolupráce (publikácie, web stránky, brožúry alebo katalógy), 
- Podpora zábavných a voľnočasových aktivít (športové podujatia), 
- Spoločné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a priestorového plánovania, 
- Organizácia veľtrhov, 
- Organizácia konferencií, seminárov a workshopov, 
- Rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania, 
- Výmeny mládeže, 
- Podpora aktivít, ktoré udržujú identitu a tradície miestnych komunít, 
- Budovanie inštitucionálnych väzieb medzi sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi a inými organizáciami, 
- Spracovanie analýz štúdií a stratégií na podporu cezhraničných aktivít 
- Akékoľvek iné cezhraničné aktivity relevantné pre toto opatrenie definované v Programovom doplnku  
 
 


