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PRIORITA 1 :  

CEZHRANIČNÁ SOCIÁLNA A HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA  

 

OPATRENIE 1. 1 Podpora cezhrani čnej obchodnej spolupráce 
Oprávnené aktivity: 

KOMPONENT 1 
Komponent 1 podporuje aktivity investi čného charakteru zamerané na podporu 
cezhrani čného obchodu a na podporu inovácie. 
• Budovanie/rekonštrukcia regionálnych podnikateľských a inovačných centier pre podnikateľov s 
cezhraničnými prepojeniami (regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské a inovačné 
centrá, miesta prvého kontaktu) 
• Budovanie/rekonštrukcia priemyselných, obchodných a podnikateľských centier, požaduje sa aby 
väčšina podnikov mala cezhraničné väzby (podnikateľské inkubátory, priemyselné parky) 
• Rekonštrukcia vojenských objektov s cezhraničnými väzbami 
• Podpora infraštruktúry s väzbou na inkubátory a priemyselné lokality (doprava, energetická a 
telekomunikačná infraštruktúra, kanalizácia, atd.) 
• Podpora nadobúdania vybavenosti zameranej na technológie 
• Vytváranie riadiacich štruktúr pre novozriadené regionálne obchodné, inovačné a priemyselné 
centrá 

KOMPONENT 2 
Komponent 2 podporuje aktivity investi čného typu zamerané na podporu 
cezhrani čného cestovného ruchu . 

• Budovanie/rekonštrukcia turistických informačných centier 
• Rekonštrukcia existujúcej vybavenosti pre cestovný ruch (ubytovacie a stravovacie zariadenia, 
zariadenia pre trávenie voľného času) 
• Rekonštrukcia tradičných kultúrnych a historických pamiatok 
• Zakladanie múzeí a skanzenov 

KOMPONENT 3 
Komponent 3 podporuje aktivity neinvesti čného charakteru zamerané na podporu zakladania 
MSP, vytvárania nových pracovných príležitostí a sp ájania MSP prostredníctvom 
cezhranicnej spolupráce.   

• Podpora cezhranicnej spolupráce medzi MSP (spoločný rozvoj, výmena informácií) 
• Nepriama podpora aktivít v MSP, ktoré zabezpečujú spoločný rozvoj a prezentáciu kultúrnych a 
voľnočasových aktivít a prezentáciu kultúrneho dedičstva (rozvoj cestovného ruchu viazaného na 
tradičné remeslá a agroturistiku) 
• Zakladanie spoločných štruktúr pre podporu MSP (poradenské služby) a podpora spoločného 
marketingu, podpora spájania iniciatív vrátane sietí nových podnikov 
 



 

OPATRENIE 1. 2 Inštitucionálna spolupráca 
oprávnené aktivity: 

KOMPONENT 1 
Komponent 1 podporuje plánovacie aktivity viazané n a komponent 2.  

• Spracovanie spoločných celkových a sektorových plánov a regionálnych rozvojových programov a 
stratégií (NUTS III-IV) 
• Spracovanie spoločných investičných projektov (štúdie uskutočniteľnosti, posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie, plány, dokumentácia pre výberové konania, malé štúdie na meranie cezhraničnej 
integrácie  – prieskum)   
• Implementácia spoločných výskumných projektov 
 

KOMPONENT 2 
Komponent 2 podporuje aktivity spájania inštitúcií angažovaných v cezhrani čnej 
spolupráci. 
 
• Budovanie inštitucionálneho rámca pre spoločné aktivity v oblasti regionálneho rozvoja (vrátane 
Euroregiónov) 
• Podpora neinvestičných aktivít v oblasti cestovného ruchu v súkromnom sektore (informačné 
služby, tvorba sietí). 
• Cezhraničná spolupráca, transfer vedomostí a prepájanie inštitúcií (vzdelávanie, tréning, 
zamestnanosť, podpora podnikania, podpora výskumných výmen, informačná spoločnosť, 
cezhraničný parlament, spoločné štipendiá atd.) 
• Podpora budovania siete miest, obcí a spoločenstiev, mimovládnych organizácií a regionálneho 
manažmentu vrátane inovatívneho rozvoja miestnych spoločenstiev (výmena informácií, 
konferencie, spoločné kultúrne a športové udalosti) 
• Podpora cezhranicnej spolupráce rôznych druhov médií pre podporu a rozvoj cezhraničných 
aktivít pre verejnosť. 
• Zlepšenie cezhranicnej komunikácie a informačných tokov.   
• Organizácia workshopov, konferencií, seminárov, štipendií a výstava na lokálnej regionálnej a 
odvetvovej úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIORITA 2:  

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DOPRAVA V PROGRAMOVOM ÚZEMÍ  

OPATRENIE 2.1 Cezhrani čná koordinácia environmentálnych politík a 
s tým súvisiace investície malého rozsahu 
oprávnené aktivity: 

 

KOMPONENT 1 
Komponent 1 podporuje aktivity súvisiace s vodohosp odárstvom v hrani čných oblastiach. 

• Investície malého rozsahu na zvýšenie kapacity čistenia odpadových vôd  
• Vybudovanie monitorovacieho systému povodňovej situácie na riekach, ktoré môžu byt zasiahnuté 
povodňovými vlnami  
• Harmonizácia vodohospodárstva prostredníctvom rozvoja spoločných štruktúr.   
• Akcie pre efektívnu spoluprácu profesionálnych inštitúcií (výmena expertov, študijné návštevy, 
konferencie, konzultačné cinnosti, atd.) 
• Plánovanie veľkoplošnej infraštruktúry na ochranu pred záplavami (systém úpravy vôd, priehrady, 
nádrže, atd.) 
• Spracovanie akčných plánov na ochranu životného prostredia v oblasti vodohospodárstva. 
• Spracovanie akčných plánov na ochranu podzemných vôd. 

 

KOMPONENT 2 
Patria sem aktivity podporované v oblasti hospodáre nia s odpadom v hrani čných oblastiach . 

• Harmonizácia hospodárenia s odpadom vytvorením spoločných štruktúr.   
• Akcie pre efektívnu spoluprácu profesionálnych inštitúcií z oblasti hospodárenia s odpadom v 
hraničných oblastiach (výmeny expertov, študijné návštevy, konferencie, konzultačná činnosť, atd.) 
• Plánovanie rozvoja veľkoplošnej infraštruktúry v oblasti hospodárenia s odpadom (systémy 
spracovania odpadu, zariadenia na spracovanie tuhého odpadu). 
• Spracovanie akčných plánov pre ochranu životného prostredia v oblasti hospodárenia s odpadom. 
• Štúdie na rozvoj recyklačných aktivít. 
• Kampane pre separovaný zber tuhého odpadu v hraničných oblastiach (brožúry, informačné 
knižky, dvojjazyčné tréningové materiály, atd.). 

 

KOMPONENT 3 
Komponent 3 podporuje tie aktivity, ktoré prispieva jú k znižovaniu za ťaženia životného 
prostredia v ďaka využívaniu obnovite ľných zdrojov energie. 

• Investície malého rozsahu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
• Podpora prieskumov, štúdií potenciálu využitia zdrojov obnoviteľnej energie v programovom území 
• Podpora plánovania, spracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre elektrárne využívajúce obnoviteľné 
zdroje energie 
• Kampaň pre využitie zdrojov obnoviteľnej energie v hraničných oblastiach ( dvojjazyčné brožúry, 
tréningové materiály, atd.). 
 

 
 



OPATRENIE 2.2 Cezhrani čná spolupráca v oblasti ochrany prírody  

oprávnené aktivity: 

KOMPONENT 1 
• Investície malého rozsahu na realizáciu spolo čných štruktúr pre susedné národné parky a 
chránené oblasti pozd ĺž hranice. 

KOMPONENT 2 
Podpora nasledujúceho prieskumu existujúcich a pote nciálnych spolo čných chránených 
prírodných oblastí: 

• Prieskum postojov (informovanosti) miestneho obyvateľstva (jednotlivci a domácnosti, 
podnikatelia, verejné organizácie, miestna samospráva, vládne organizácie) k ochrane prírody. 

• Skúmanie konfliktov medzi ochranou prírody a rozvojom cestovného ruchu, dopravy a 
ekonomickým rozvojom. 

• Príprava štúdii o najlepších príkladoch miestnych iniciatív v oblasti ochrany prírody 

• Skúmanie zdrojov negatívnych vplyvov na prírodné prostredie.   

• Prieskumy a štúdie pre vytvorenie nových chránených území alebo na rozšírenie existujúcich 
chránených území. 

• Podpora štúdií a návštev súvisiacich s dodávkou technológií s priaznivým vplyvom na životné 
prostredie. 

 

KOMPONENT 3 
Podpora cezhranicnej spolupráce v oblasti manažment u chránených území: 

• Organizácia spoločných podujatí susedných národných parkov a ostatných chránených území 
pozdĺž hranice. 

• Budovanie spoločných monitorovacích sietí, ktoré pomôžu predísť environmentálnym škodám.  

• Inštalácia dvojjazyčných (maďarsko-slovenských, maďarsko-ukrajinských a slovensko-
ukrajinských) informačných tabulí, panelov a brožúr v informačných centrách a centrách pre 
návštevníkov národných parkov v programovom území. 

 

KOMPONENT 4 
Podpora nasledujúcich aktivít na zvýšenie informova nosti miestneho obyvate ľstva v oblasti 
ochrany životného prostredia: 

• Príprava brožúr, letákov, kníh, CD-ROM, fotoalbumov, krátkych filmov predstavujúcich prírodné 
hodnoty prírodných rezervácií v programovom území. 

• Príprava edukačných a tréningových materiálov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. 
(informovanosť jednotlivcov, firiem, verejných organizácií, obcí) 
• Organizácia spoločných výstav týkajúcich sa ochrany prírody.  Organizácia spoločných konferencií 
a workshopov o konfliktoch medzi ochranou prírody a rozvojom cestovného ruchu a ekonomickým 
rozvojom. 
 
 
 



OPATRENIE 2.3 Maloplošná dopravná a telekomunika čná infraštruktúra 
oprávnené aktivity1: 

KOMPONENT 1 
• Budovanie chýbajúcich verejných ciest vrátane cyk listických cezhrani čných prepojení a 
malých hrani čných priechodov. 

• Rekonštrukcia, rozširovanie a posilňovanie existujúcich cestných prepojení prechádzajúcich cez 
hranicu. Budovanie sa môže týkať obnovy prvkov infraštruktúry pod alebo vedľa vozovky, investícií 
na zníženie bezpečnostného rizika (signalizácia, značenie) alebo investícií do ochrany prírody  

• Rekonštrukcia alebo budovanie časti verejných ciest vedúcich do cezhraničných oblastí, vrátane 
cezhraničných cyklistických chodníkov. 

• Rekonštrukcia mostov v programovom území. 

• Príprava požadovaných plánov pre budúci rozvoj cezhranicnej dopravy (cesty, železnice, 
vodovod), napr. štúdie uskutočniteľnosti, projekty pre výstavbu atd.   

• Pre podporu budú oprávnené iba projekty zabezpečujúce verejné využitie cestných alebo 
mostových úsekov, ktoré majú byt vybudované alebo rekonštruované. 

KOMPONENT 2 
• Rozvoj cezhrani čných služieb a informa čných a komunika čných technológií ako aj 
potrebné aplikácie  (cezhraničná informačná diaľnica – regionálne uzlové body v spolupráci  s 
existujúcimi sieťami a telemetrickým zariadením, telemetrické projekty, cezhraničná databáza a 
výmena dát) 

• Rozvoj informačného a priestorového informačného systému s ohľadom na intermodalitu v 
cezhraničnej doprave osôb a tovaru (informácie o cestujúcich, implementácia elektronických 
systémov, budovanie centier na kontrolu premávky) 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
O nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko 
– Ukrajina 2004 – 2006 sa môžu uchádzať žiadatelia, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

• sú neziskovou právnickou osobou ustanovenou na základe verejného alebo súkromného práva za účelom verejného záujmu alebo za 
špecifickým účelom vo verejnom záujme ako :  

• Záujmové združenie právnických osôb (§20 písm. f) Občianskeho zákonníka)  
• Obcianske združenie (zák. c. 83/1990 Zb.)  
• Nadácia (zák. c. 34/2002 Z. z.)  
• Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (podla zákona c.  213/1997 Z. z.)  
• Neinvestičný fond (zákon c. 147/1997 Z. z.) o Vysoká škola (zák. c. 131/2002 Z. z.) 
• Súkromné školy 
• Krajský školský úrad (zák. c. 596/2003 Z. z.) 
• SAV (zák. c. 133/2002 Z. z.) 
• Obec (zák. c. 369/1990 Zb.) 
• Samosprávny kraj (zák. c. 302/2001 Z. z.) 
• Príspevkové a rozpočtové organizácie Samosprávneho kraja 
• Orgány štátnej správy 
• Rozpočtové organizácie štátu (zák. c. 523/2004 Z. z.) 
• Príspevkové organizácie štátu (zák. c. 523/2004 Z. z.) 
• Príspevkové a rozpočtové organizácie obce 
• Komory zriadené osobitným zákonom: Slovenská lesnícka komora, Slovenská komora audítorov, Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, Slovenská živnostenská komora, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora, Slovenská 
komora výcvikových zariadení autoškôl, Komora kominárov Slovenska, Slovenská živnostenská komora, Slovenská banská 
komora, Slovenská komora daňových poradcov, Komora geodetov a kartografov, Komora reštaurátorov, Slovenská komora 
psychológov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská komora vysokoškolsky vzdelaných 
zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, 
Slovenská komora zubných lekárov, Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná 
komora. 

• Komory zriadené na základe zákona so širším predmetom: Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných 
inžinierov 

 


