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PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA – POĽSKO 2007 – 2013 

Oprávnené územie: 

− Slovensko: Prešovský kraj a Žilinský kraj. 
− Poľsko: bielskobialski podregión, nowosądecki podregión, krośnieńsko-przemyski 

podregión a okresy: oświęcimski,  pszczyński, rzeszowski a Rzeszów grodzki 

Prioritná os I: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry 

OBLASŤ PODPORY 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra 

OBLASŤ PODPORY 2: Infraštruktúra životného prostredia 

Indikatívny zoznam aktivít pre oblasť podpory č. 2: 

1. budovanie cezhraničnej infraštruktúry regionálneho a miestneho významu, za 

účelom zlepšenia priamych spojení medzi poľskou a slovenskou stranou 

hranice 

2. rozvoj systémov pre zlepšenie kvality a efektivity verejnej dopravy  a 

multimodálnej dopravy zahŕňajúce „mäkké“ aktivity týkajúce sa informácií a 

komunikácie, napr. spolupráca pri tvorbe cestovných grafikonov 

cykloturistických tratí, regionálnych a miestnych vnútrozemských vodných 

ciest v prihraničnom území 
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3. spoločné plánovanie a lepší manažment dopravných služieb v prihraničnom 

území 

4. budovanie cezhraničnej infraštruktúry v oblasti životného prostredia, na 

ochranu prírody, prírodných zdrojov, obnoviteľnej energie a systémov na 

zlepšenie kvality týchto energií 

5. rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva pred prírodnými 

katastrofami 

6. spoločné plánovanie a lepší manažment environmentálnych služieb v 

prihraničnom území 

Indikatívny prijímatelia: 

− samosprávne jednotky a ich zväzy a asociácie 
− štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom 

poskytovania verejných služieb 
− mimovládne neziskové organizácie 

Oprávnení prijímatelia: 

− subjekty s právnou subjektivitou založené podľa príslušných miestnych zákonov 
− subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) 

delegovala čiastočnú plnú moc, preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný 
projekt 

− subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka 
realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt) 

− subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú 
kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované 
rámci oprávneného územia a budú mať vplyv na podporované územie  
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Prioritná os II: Socio-ekonomický rozvoj 

OBLASŤ PODPORY 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu 

OBLASŤ PODPORY 2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva 

OBLASŤ PODPORY 3: Vytváranie sietí 

Indikatívny zoznam aktivít pre oblasť podpory č. 3: 

1. podpora rozvoja spolupráce sietí politických, ekonomických a civilných 

účastníkov, ktorí sa budú zaoberať individuálnymi tematickými aktivitami v 

podporovaných oblastiach 

2. rozvoj spoločných vzdelávacích služieb 

3. rozvoj spoločných systémov pracovného trhu a sociálnych služieb rozvoj 

cezhraničnej spolupráce medzi podnikmi, inštitúciami zaoberajúcimi sa 

výskumom a vývojom 

4. podpora cezhraničného rozvoja priemyselných aktivít a klastrov 

5. podpora rozvoja nových produktov a lepšieho riadenia v oblasti turizmu, 

kultúry a tradičných remesiel 

6. investície do cezhraničnej turistickej infraštruktúry 

7. organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry 

8. investície spojené s ochranou prírodného dedičstva 

9. podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných 

remeselných produktov 

10. podpora spoločného záchranného systému 

11. rozvoj a realizácia spoločných elektronických služieb (e-služieb) 
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Indikatívni prijímatelia: 

− samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie 
− štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom 

poskytovania verejných služieb 
− mimovládne organizácie 
− Európske zoskupenia územnej spolupráce 

Oprávnení prijímatelia: 

− subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných 
zákonov 

− subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu 
subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za 
realizovaný projekt 

− subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka 
realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt) 

− subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú 
kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v 
rámci oprávneného územia a budú mať vplyv na podporované územie  
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Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. posilňovanie vzájomnej spolupráce 

2. obnova a zachovanie regionálnych kultúrnych tradícií 

3. rozvoj ľudských zdrojov a vzdelania 

4. rozvoj spoločných cezhraničných podujatí v oblasti vzdelania, športu a kultúry 

5. podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných 

remeselných produktov 

6. podpora malých projektov infraštruktúry. 

Indikatívni prijímatelia: 

− samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie 
− štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom 

poskytovania verejných služieb 
− mimovládne organizácie 
− Európske zoskupenia územnej spolupráce. 

Oprávnení prijímatelia: 

− subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných 
zákonov 

− subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu 
subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za 
realizovaný projekt 

− subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka 
realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt) 

− subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú 
kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v 
rámci oprávneného územia a budú mať vplyv na podporované územie  
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Prioritná os IV: Technická asistencia  

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. príprava dokumentov na výber projektu, ich prerokovanie a priebežný 

monitoring administrácia programu 

2. príprava stretnutí Monitorovacieho výboru / subvýboru 

3. overenie a kontrola prác na mieste realizácie 

4. vedenie monitorovacieho systému vytvoreného pre programové riadenie, 

priebežný monitoring a hodnotenie 

5. konzultácie so žiadateľmi počas prípravy projektu poskytovanie informácií a 

publikácie v súlade s článkom 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

6. školenie pre implementačné štruktúry 

7. hodnotenie programu 

8. účasť na stretnutiach organizovaných v rámci programu INTERACT II 

9. prvostupňová kontrola na poľskej a slovenskej strane 

Indikatívni prijímatelia: 

− Riadiaci orgán 
− Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (príprava zmlúv na národné 
− kofinancovanie a aktivity prvostupňovej kontroly) 
− Spoločný technický sekretariát 
− Ďalšie organizácie podieľajúce sa na implementácii programu 

 


