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PRIORITA 1 : SOCIÁLNY A KULTÚRNY ROZVOJ A TVORBA SI ETÍ 
 

OPATRENIE 1.1 Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj  
 
Oprávnené aktivity:  

• folklórne festivaly, spoločenské a kultúrne akcie, záujmové a športové činnosti,  aktivity poukazujúce na 
spoločné historické súvislosti atď. 

• akcie podporujúce zvyky a tradície regiónu, aktivity zakladajúce nové tradície, vytváranie nových 
spoločných kultúrnych a spoločenských akcií vychádzajúcich z nových podmienok krajín v EÚ a pod. 

• rozvoj tradičných povolaní, remesiel a výroby, organizovanie školiacich, tréningových a vzdelávacích 
aktivít na podporu MSP, podpora výstav a propagácia lokálnej a regionálnej kultúry, histórie a pod. 

• vzdelávanie a informovanie o možnostiach rozvoja cestovného ruchu využitím spoločných kultúrnych 
aktivít a historických súvislostí, podpora existujúcich aktivít a iniciatív v oblasti kultúrnych aktivít 
a turistických aktivít atď. 

• vytváranie cezhraničných sietí (prepojovanie a vytváranie cezhraničných sietí medzi vzdelávacími 
inštitúciami, úradmi práce, zväzmi a združeniami, verejnou správou, neziskovými organizáciami atď.)  

• spoločné propagačné materiály, podpora činnosti spoločných informačných kancelárií atď. 
• výmeny žiakov, pedagógov a pedagogického personálu, práce na spoločných projektoch, výmeny medzi 

výskumnými inštitúciami a spoločné výskumné projekty, vytváranie spoločných ponúk štúdia vysokých 
škôl, projekty na zvýšenie profesnej kvalifikácie a podporu celoživotného vzdelávania, krátkodobé stáže, 
aktivity v rámci environmentálneho vzdelávania, aktivity na zlepšenie a zachovanie zamestnanosti, na 
podporu profesnej mobility a na zlepšenie prístupu k trhu práce v rámci celoživotného vzdelávania  

• podpora spolupráce združení zastupujúcich záujmy podnikateľských subjektov 
• implementácia spoločných stratégií rozvoja cestovného ruchu 

 
 
OPATRENIE 1.2 Udržanie a zlepšenie prírodných zdroj ov a životných podmienok 
zameraných na rozvoj turizmu 
 
Oprávnené  aktivity : 
• spracovanie analýz, štúdií, stratégií, štúdií uskutočniteľnosti a projektov pre rozvoj ľudských zdrojov a sociálno-

ekonomického rozvoja, ako aj špecifických štandardov a životných podmienok obyvateľstva regiónu; 
• príprava analýz, štúdií, stratégií, štúdií uskutočniteľnosti a projektov pre infraštruktúru životného prostredia 

a turizmu malého rozsahu; 
• príprava spoločných územných a regionálnych rozvojových štúdií a štúdií rozvoja turizmu;  
• propagácia regiónu, zvyšovanie imidžu regiónu, verejných vzťahov;  
• spoločné programy manažmentu obnovy a ochrany prostredia; 
• príprava štúdií a projektov zaisťujúcich rozpracovanie cieľov NATURA 2000 v regióne. 
 
 
PRIORITA 2: UDRŽANIE KRAJINY A ROZVOJ TURIZMU  
 
 
OPATRENIE 2.1 Budovanie a rozvoj infraštruktúry  
 
Oprávnené aktivity : 
• budovanie cezhraničných turistických informačných centier a systémov (cezhraničné informačné systémy, 

rezervačný systém turizmu, jednotný orientačný systém turizmu v regióne, prepojovanie informačných 
systémy, budovanie informačných kancelárií...); 

• budovanie a modernizácia cezhraničnej infraštruktúry podporujúca turistické služby;  
• budovanie sprievodnej dopravnej infraštruktúry pre turizmus (cyklistické trasy a cesty parky; turistické a náučné 

chodníky, parkovisko, gastronomické cesty, infraštruktúra malých rozmerov pre turistické vodné cesty a pod.); 
• rekonštrukcia tradičných kultúrnych pamiatok (obnovenie ich architektúry s následným využívaním pre 

turizmus, možnosť ich využitia na stravovacie a ubytovacie priestory, a pod.), 
      zakladanie múzeí tradičných remesiel a životného štýlu (skanzeny, a pod.). 
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OPATRENIE 2.2 Rozvoj krajiny s oh ľadom  na environmentálne aspekty 
 
Oprávnené aktivity : 
• Obnova, budovanie infraštruktúry malého rozsahu najmä v horských oblastiach (zoskupené osídlenia na 

úbočiach) a v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva (najmä vysočiny, vinohrady, pasienky, ovocné sady 
atď.) (investičné aktivity podporujúce zachovanie a rozvoj uvedených oblastí a pod.); 

• Posilnenie a podpora štruktúr s cezhraničnou pôsobnosťou v oblasti ochrany životného prostredia, energetickej 
efektivity a obnoviteľných zdrojov a udržateľného zlepšenia situácie v oblasti kvality životného prostredia 
cezhraničného regiónu; 

• Budovanie zariadení infraštruktúry alternatívnych zdrojov energie (malé zariadenia na využitie vodnej, veternej, 
slnečnej a i. obnoviteľnej energie, predovšetkým orientovaných na využitie v lokálnych podmienkach 
s nepriaznivým napojením na nadradenú technickú infraštruktúru, ); 

• Podpora aktivít orientovaných na ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov (čističky odpadových vôd, 
minerálne a termálne vodné zdroje, zlepšenie vodného režimu, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo, 
protipovodňové opatrenia atď.); 

• Spoločné aktivity zlepšenia prostredia znehodnotených oblastí (podpora využívanie moderných vykurovacích 
zariadení a využívanie regenerativních energií, podpora zvyšovania energetickej efektívnosti v budovách, 
rozvoj energeticky menej náročných logistických systémov); 

•    Cezhraničné aktivity orientované na zabezpečenie realizácie cieľov NATURA 2000 s 
      cezhraničným efektom. 
 
 
 
 
OPRÁVNENÍ  ŽIADATELIA  
 
O nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len „ERDF“) 
pre opatrenie 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2  môžu žiadať nasledovní kone ční prijímatelia  : 

- obce a mestá; 
- združenie obcí;  
- samosprávny kraj v SR, kraj v ČR;  
- organizácie zriaďované krajmi či obcami, ktoré poskytujú verejné služby, nie sú založené za účelom 

dosiahnutia zisku a sú 100% vlastnené týmito krajmi či obcami; 
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;  
- občianske združenia;  
- verejno-prospešné spoločnosti; 
- cirkevné právnické osoby;  
- nadácia v SR a nadácie a nadačné fondy v ČR; 
- predškolské a školské zariadenia (v SR upresnené v prílohe č.3 PD); 
- základné a stredné školy (v SR upresnené v prílohe č.3 PD); 
- vysoká škola;  
- záujmové združenie právnických osôb; 
- hospodárske a agrárne komory; 
- iné právnické osoby verejného práva; 
- organizácie zriadené alebo založené štátom , tj. rozpočtové a príspevkové organizácie štátu zriaďované 

za účelom verejno-prospešných aktivít, orgány štátnej správy atd.  
  
 
 
Výška nenávratného finančného príspevku NFP z ERDF na projekt je 15 000 – 150 000 EUR, kvalitnejšie projekty 
však môžu získať i vyšší  nenávratný finančný príspevok. 
 
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt (v %) v rámci opatrení ; 1.2; 2.1; 2.2 (rozpis 
jednotlivých opatrení viď.str.2 tejto výzvy) ² : 
Podiel financovania z fondu ERDF je 75%. 
Podiel spolufinancovania  zo štátneho rozpo čtu je 25 % pri konečných prijímateľoch zo štátnych rozpočtových 
a príspevkových organizácií a 20% pri ostatných  konečných prijímateľoch.   
Podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov kone čného prijímate ľa je 0% pri konečných prijímateľoch zo 
štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a 5% pri ostatných  konečných prijímateľoch.   


