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PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA  

2007 – 2013 

Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho  a hospodárskeho rozvoja 
cezhraničného regiónu a spolupráce 

Hlavné cieľové skupiny pre prioritnú os 1: 

− verejná správa 
− subjekty neziskového charakteru 
− vzdelávacie inštitúcie 
− odborné komory  

Oprávnené územie pre prioritnú os 1: 

− v Slovenskej republike: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky a Žilinský 
samosprávny kraj  

− v Českej republike: Juhomoravský kraj, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj 

Oblasť podpory 1.1 – Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií 

Indikatívny zoznam aktivít: 

Všetky podporované projekty majú za cieľ podporiť rozvoj aktivít majúce inovatívny 
charakter, výrazne zvýšiť kvalitu spoločných kultúrnych akcií, reagovať na nové trendy a 
smery a prispievať k približovaniu tradícií mladej generácie: 

1. podpora nových a inovovaných kultúrnych a spoločenských akcií; podpora 

obnovenia prerušených regionálnych kultúrnych a spoločenských akcií (akcie 

podporujúce zvyky a tradície regiónu, aktivity zakladajúce nové tradície, 
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vytváranie nových spoločných kultúrnych a spoločenských akcií 

vychádzajúce z nových podmienok krajín v EÚ a pod.) 

2. podpora vytvárania spoločných integrovaných kultúrnych a spoločenských  

produktov (vzdelávanie a informovanie o možnostiach rozvoja turizmu 

využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí, podpora 

inovovaných a prerušených aktivít a iniciatív v oblasti kultúrnych a 

turistických aktivít atď.) 

3. podpora vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu v oblasti 

kultúry (spoločné propagačné materiály a podpora činnosti spoločných 

informačných kancelárií atď.) 

4. nepriama podpora aktivít v sektore malého a stredného podnikania (ďalej len 

MSP) zabezpečujúca spoločný rozvoj a prezentáciu kultúrnych voľnočasových 

aktivít a kultúrneho dedičstva (rozvoj tradičných povolaní, remesiel a výroby, 

organizovanie školiacich, tréningových a vzdelávacích aktivít na podporu 

tradičných remesiel, podpora výstav a propagácií lokálnej a regionálnej 

kultúry, histórie a pod.) 

5. podpora spolupráce medzi asociáciami reprezentujúcimi záujmy rozvoja 

tradičných remesiel 

6. podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu a jeho obyvateľstva a 

podpora inovatívnych kultúrnych tradícií regiónu (folklórne festivaly, 

spoločenské a kultúrne akcie, záujmové a voľnočasové aktivity, aktivity 

poukazujúce na spoločné historické súvislosti atď. 

 

Oblasť podpory 1.2 - Spolupráca a sieťovanie 

Indikatívny zoznam aktivít: 

Všetky podporované aktivity majú za cieľ podporovať inštitucionálnu spoluprácu medzi 
partnerskými krajinami: 
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1. spracovanie strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce a 

spoločných rozvojových projektov so zameraním na životné štandardy, 

turizmus, sociálny a kultúrny rozvoj 

2. budovanie dlhodobej spolupráce inštitúcií verejnej správy a ďalších inštitúcií 

a organizácií všeobecne prospešného charakteru za účelom 

harmonizovaného rozvoja pohraničných regiónov 

3. príprava a spracovanie plánov krízového riadenia na lokálnej a regionálnej 

úrovni 

4. výmena skúseností k problematike posilňovania zásady „zdola nahor“ a 

princípu partnerstva, cezhraničnej integrácie formou seminárov a konferencií 

na lokálnej a regionálnej úrovni 

5. zlepšovanie spolupráce lokálnych a regionálnych aktérov zavedením 

lepšieho regionálneho riadenia príslušných rozvojových stratégií v súlade s 

novou dimenziou cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013 

6. zachovanie a ďalší rozvoj regionálnych konzultačných a koordinačných sietí 

na úrovni samospráv a záujmových skupín 

7. výmena, plánovanie a monitorovanie cezhraničných regionálnych a 

územných plánov a existujúcich systémov výmeny údajov 

8. systematické rozvíjanie spolupráce obcí podobnej veľkosti s cieľom výmeny 

skúseností s prípravou, realizáciou a hodnotením rozvojových a sociálno-

kultúrnych aktivít a následným zlepšovaním fungovania rozhodovacích 

procesov samospráv na oboch stranách hranice 

9. dlhodobá podpora sektorových sietí spolupráce (intenzifikácia kontaktov 

medzi mestami resp. záujmovými skupinami v oblasti kultúry, mládeže, 

voľnočasových aktivít…) 

10. posilňovanie cezhraničnej spolupráce medzi euroregiónmi formou 

spoločných aktivít, projektov, propagačných materiálov, organizovaním 

pravidelných konferencií a seminárov k aktuálnym problémom euroregiónu 

11. príprava a realizácia kooperačných projektov s cieľom znížiť sociálne 

rozdiely medzi mestom a vidiekom formou výmeny skúseností a prezentácie 

dobrých príkladov z praxe 
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Oblasť podpory 1.3 - Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. podpora rozvoja ľudských zdrojov a cezhraničných vzdelávacích aktivít 

2. podpora spoločných vzdelávacích tréningov, preškoľovania, celoživotných 

systémov vzdelávania spolupráca v oblasti cezhraničného vzdelávania, 

výskumu a výmeny vzdelávacích a výskumných inštitúcií 

3. rozvoj spoločných prístupov a výmena informácií na trhu práce 

4. zlepšenie integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce 

5. rovnosť príležitostí na trhu práce medzi ženami a mužmi 

6. zníženie obmedzenia sociálnych, vzdelávacích a kvalifikačných systémov a 

obmedzení v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

7. rozvoj spoločných aktivít pri presadzovaní „gender quality“ a rovnosti šancí v 

podnikateľskej sfére a vytváranie vhodnej platformy pre výmenu skúseností, 

prezentáciu zavádzania rovnosti príležitostí do praxe a pod. 

8. rozširovanie know-how a znalostí pri výchove mladej generácie na základných 

a stredných školách 

9. výmena skúseností, prezentácia dobrých príkladov z praxe v oblasti 

pozitívneho riešenia mobility pracovnej sily a študentov v prihraničných 

regiónoch 

10. posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a kvalifikácie na úrovni stredných 

a vyšších odborných škôl a na úrovni VŠ, hlavne spoločné kvalifikácie v 

kontexte klastrov a spolupráce v oblasti podnikania 

11. podpora zvýšenia kvality cezhraničnej infraštruktúry vzdelávania a kvalifikácií 

formou konzultácií relevantných inštitúcií a krajov/VÚC 

12. podpora výmeny stredoškolských a vysokoškolských študentov formou 

krátkodobých stáží na odborných školách, univerzitách a vedecko-

výskumných organizáciách v partnerskom regióne s cieľom získať praktické 

zručnosti v príslušnom obore 

13. spolupráca regionálnych a miestnych knižníc v oblasti výmeny rôznych druhov 

literatúry formou sprostredkovania informácií o nových autoroch a trendoch v 
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literatúre partnerskej krajiny, organizácia tzv. literárnych večerov resp. 

autorských čítaní, posilňovanie bilingválnej „gramotnosti“ najmä u mladšej 

generácie pri použití modernej audio a video techniky 

Oblasť podpory 1.4 - Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. realizácia projektov s cieľom skvalitniť spoluprácu v oblasti primárneho 

poradenstva pri zakladaní podnikov a primárne (t.j. obecné a celoplošné) 

poradenstvo pre existujúce firmy v prihraničných regiónoch 

2. inštitucionálna podpora tvorby ekonomických partnerstiev, kooperačných 

vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a klastrov na slovensko-českom 

prihraničí formou výmeny skúseností, organizovania spoločných diskusných 

fór, vytvárania dvojstranných konzultačných pracovných skupín 

orientovaných na riešenie problémov spôsobených rozdielnou legislatívou 

resp. rozdielnymi podmienkami pre podnikanie na území oboch štátov 

3. podpora prípravy priemyselných zón, výrobných areálov, inkubátorov v 

prihraničných oblastiach formou spracovania relevantných podkladových 

materiálov resp. formou výmeny skúseností a transferu know-how pre MSP 

4. inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu 

formou podpory výmeny skúseností a know-how, organizácia spoločných 

pracovných stretnutí expertov z vedeckých inštitúcií a VŠ 

5. podpora spolupráce univerzít, výskumných inštitúcií a ekonomických aktérov 

rozvojom a posilňovaním transferu know-how a technológií na spoločných 

seminároch a konferenciách resp. spracovaním spoločných vedeckých 

publikácií 

6. podpora rozvoja patentov a poznatkov, ich šírenie a zavádzanie do praxe 

Oblasť podpory 1.5 - Rozvoj cezhraničného turizmu 

Indikatívny zoznam aktivít: 
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1. rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu (budovanie novej a 

rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy) 

2. sprístupnenie objektov a atraktivít turizmu tradičnou i interaktívnou formou 

3. vytváranie spoločných informačných systémov turizmu prihraničného 

regiónu 

4. rekonštrukcia historických, kultúrnych, technických a prírodných objektov v 

prospech rozvoja turizmu 

5. tvorba a prepojovanie služieb/marketingu z oblasti cestovného ruchu (napr. 

rodinné pasy) 

6. spoločná propagácia regiónu na významných regionálnych veľtrhoch 

cestovného ruchu (formou spoločných stánkov, propagačných materiálov, 

spoločných prezentácií, a pod.) 

7. spracovanie a implementácia spoločných rozvojových stratégií pre oblasť 

turizmu 

8. školenia a tréningy pracovníkov v oblasti turizmu s cieľom zvýšenia kvality 

poskytovaných služieb 

9. rekonštrukcia a budovanie miestnych turistických chodníkov, cyklotrás, 

jazdeckých ciest (hipoturistika), tematických chodníkov, vodných ciest 

vrátane sprievodných dopravných zariadení; 

10. vytvorenie väčšej ponuky služieb spĺňajúcich kritériá ekoturistiky 

11. podpora rozšírenia koordinovanej turistickej činnosti v prírodne chránených 

(resp. chránených krajinných oblastiach) oblastiach a v ich blízkosti 

12. podpora prepojovania rekreačného cestovného ruchu s aktívnou turistikou v 

prírode, zavádzanie nových trendov (lanové centrá, lezecké steny, a pod.) a 

vytváranie inovatívnych produktov cestovného ruchu 

13. príprava spoločných rozvojových štúdií a štúdií rozvoja cestovného ruchu 

Oblasť podpory 1.6 - Fond mikroprojektov 

Indikatívny zoznam aktivít: 
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1. Kultúrne výmeny: Kultúrne a spoločenské výmeny medzi miestnymi 

skupinami na oboch stranách prihraničného regiónu. Kultúrne a spoločenské 

akcie novovzniknuté, inovované alebo také, ktoré existovali, ale momentálne 

sú prerušené (vrátane mediálnych prostriedkov a športových aktivít). Ide sa o 

stretnutia a výmeny medzi mládežou, umelecké a športové činnosti, folklórne 

slávnosti a podobné akcie s dôrazom na rozvoj tradícií, dlhodobej spolupráce 

a zamestnanosti, podporovaných hlavne vo fáze ich vzniku. Predmetom 

podpory bude hlavne organizačná stránka akcií. 

2. Miestna demokracia: Akcie, ktoré pomáhajú pri vytváraní a prehlbovaní 

zručností organizačných štruktúr v rámci miestnej a regionálnej verejnej 

správy a ostatných zložiek demokratickej spoločnosti (mimovládne inštitúcie 

a organizácie – tzv. NGO). Je možné usporadúvať s témou súvisiace školiace 

kurzy zabezpečujúce výmenné návštevy, prípravu projektov a procedurálne 

záležitosti, cezhraničná sociálna integrácia. 

3. Ľudské zdroje: Projekty vzťahujúce sa k rozvoju ľudských zdrojov a 

vzdelávania, ktoré môžu osloviť široké spektrum účastníkov a ktoré 

povzbudzujú spoluprácu v oblasti odborného výcviku, opatrenia zamerané na 

propagáciu cezhraničných pracovných možností, projekty zjednocujúce 

školenia, vzdelávanie, vývoj, zavádzanie technológií na oboch stranách 

hranice vrátane twinningových projektov medzi takýmito centrami, podpora 

spoločného povedomia vo vzťahu k vznikajúcim aktivitám (napr. história 

regiónu alebo rozvojové otázky), obsahom projektov môže byť tiež zaistenie 

školení, 

4. usporadúvanie krátkych kurzov a akcií a ďalej využitie materiálov pre diaľkové 

štúdium; obsahom takých aktivít môže byť i zaistenie jazykového vzdelávania 

vrátane aplikovaných jazykových kurzov, ktoré môžu napomôcť cezhraničnej 

spolupráci a rozvoju. Zrkadlové projekty sa môžu týkať spracovania 

materiálov pre diaľkovú výučbu a pod. Taktiež môže byť podporovaná výmena 

znalostí a skúseností vo výučbe na rôznych stupňoch. 

5. Plánovacie a rozvojové štúdie: Analýzy prihraničného územia, príprava 

smerníc pre spoločné plánovanie a správu území vrátane cezhraničných 
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oblastí ako integrovaných geografických celkov, propagácia viacúčelových 

zámerov využitia krajiny. Taktiež môžu byť podporené projekty, ktoré 

vytvárajú predpoklady pre spoločné plánovanie v prihraničnom regióne, pre 

vypracovanie spoločných výskumných programov, pre vypracovanie 

spoločných stratégií regionálneho rozvoja prihraničného regiónu s cieľom 

spoločne definovať rozvojové priority. Bude možné podporovať aj prípravu 

rozvojových projektov a štúdií uskutočniteľnosti. 

6. Hospodársky rozvoj: Podpora malých projektov zameraných na zvýšenie 

hospodárskej základne prihraničného regiónu, plánovanie cezhraničných 

priemyselných zón, marketingových iniciatív, trhov, výstav a propagačných 

akcií, propagácia hospodárskej spolupráce, rozvoja podnikania, finančná 

spolupráca; vytvorenie cezhraničných spoločných štruktúr a partnerstiev 

medzi podpornými organizáciami ako sú hospodárske komory, podnikovo 

zamerané vývojové/ technologické/ rozvojové centrá; prenos manažérskych 

zručností.  

7. Životné prostredie: Projekty zamerané na špecifické problémy životného 

prostredia v regióne, ako napr. vypracovanie štúdií, vyhodnocovanie 

problémov, ekologické školenia a akcie zamerané na zvyšovanie verejného 

ekologického povedomia. 

8. Cestovný ruch: Fond bude poskytovať zdroje pre rad aktivít zameraných na 

rozvoj cestovného ruchu vypracovanie štúdií, plánovanie, opatrenia zamerané 

na posilnenie inštitúcií, rozvoj kvalitného 

9. a prírodu nepoškodzujúceho turizmu (vrátane agroturizmu), návrh a zavedenie 

nových turistických produktov vytvárajúcich trvalé pracovné miesta, 

špecifické školenia malých a stredných podnikateľov a súvisiace programy 

pre rozvoj ľudských zdrojov. 

10. Komunikácia: Rozvoj alebo vytvorenie prostriedkov a zdrojov na zlepšenie 

toku informácií a spojení medzi prihraničnými regiónmi. 
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Prioritná os II:  Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného 
prostredia 

 
Hlavné cieľové skupiny pre prioritnú os 2: 

− verejná správa 
− subjekty neziskového charakteru 
− odborné  komory  

Oprávnené územie pre prioritnú os 2: 

− v Slovenskej republike: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky a Žilinský 
samosprávny kraj  

− v Českej republike: Juhomoravský kraj, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj 

Oblasť podpory 2.1 - Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. podpora výstavby a rekonštrukcie sekundárnych dopravných sietí na 

zvýšenie dostupnosti prihraničného regiónu 

2. podpora nekonvenčných dopravných systémov na zvyšovanie atraktivity 

prihraničného regiónu (balón, rogalo, ...) 

3. podpora sezónnej dopravy s cieľom odľahčenia hustej automobilovej 

dopravy 

4. rekonštrukcia a inovácia dopravných zariadení lokálneho a cezhraničného 

charakteru pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov (nadchod, nadjazdy pre 

chodcov, cyklistov, mostíky a pod.) 

5. spolupráca pri zlepšovaní dopravnej obslužnosti prihraničia 

6. výstavba, rekonštrukcia a údržba prístupových komunikácií k turisticky 

atraktívnym územiam vrátane sprievodných dopravných zariadení 

7. projektová príprava a technologické systémy pre podporu inteligentných 

dopravných systémov, systémov integrovanej verejnej dopravy 

8. prvky zlepšujúce systémy verejnej dopravy a zvyšujúce ich efektivitu 
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9. podpora integrovaných dopravných systémov na zvýšenie atraktivity 

prihraničného regiónu 

Oblasť podpory 2.2 - Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. tvorba spoločných štúdií, koncepcií, projektov na zachovanie ŽP a rozvoj 

krajiny 

2. aktivity podporujúce zachovanie regionálnych a lokálnych špecifík a rázu 

krajiny prihraničného regiónu – rehabilitácia krajiny 

3. protipovodňové opatrenia a úpravy tokov a brehov tokov na lokálnej úrovni s 

cezhraničnými dôsledkami 

4. nakladanie s odpadmi (likvidácia čiernych skládok v obciach, v kraji atď.) 

5. kontrolné stanovištia a monitorovanie životného prostredia 

6. obnova a budovanie infraštruktúry malého rozsahu pre zachovanie a 

zlepšenie životného prostredia najmä v horských oblastiach a v oblastiach s 

nízkou hustotou obyvateľstva (investičné i neinvestičné aktivity podporujúce 

zachovanie a rozvoj uvedených oblastí a pod.) 

7. 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 

8. budovanie zariadení infraštruktúry alternatívnych zdrojov energií (malé 

zariadenia na využitie vodnej, veternej, slnečnej a inej obnoviteľnej energie, 

predovšetkým orientované na využitie v lokálnych podmienkach s 

nepriaznivým napojením na nadradenú technickú infraštruktúru) 

9. podpora aktivít orientovaných na ochranu životného prostredia a prírodných 

zdrojov s cezhraničným dopadom (zlepšenie vodného režimu, ochrana pôdy, 

ekologické poľnohospodárstvo, protipovodňové opatrenia atd.) 



    

12 
 

10. budovanie a obnova lokálnych zariadení na odvádzanie a likvidáciu tekutých 

odpadov a využitie vodných zdrojov (minerálne a termálne vodné zdroje a 

pod.) v prihraničnej oblasti 

11. aktivity orientované na zabezpečenie realizácie cieľov NATURA 2000 s 

cezhraničným efektom 

12. spoločné preventívne aktivity proti vzniku prírodných a technologických 

rizík, vrátane prípravy plánov a projektov na ich realizáciu 

13. integrované projekty pre rozvoj urbanizovaných a vidieckych území 

(spoločné priestorové rozvojové štúdie, spoločné strategické rozvojové 

štúdie a materiály, spoločné územnotechnické podklady a koncepcie a pod.) 

Oblasť podpory 2.3 - Zlepšenie informačnej a komunikačnej postupnosti 
prihraničia 

Indikatívny zoznam aktivít: 

1. vytváranie spoločných informačných systémov 

2. spolupráca pri zavádzaní informačných technológií 

3. vytváranie projektov na zlepšenie komunikácie 

4. vypracovanie a realizácia rozvojových stratégii IKT 

5. podpora rozvoja tvorby digitálneho obsahu 

6. tvorba užitočného digitálneho obsahu v českom a slovenskom jazyku a 

zavádzanie cezhraničných e-služieb 
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Prioritná os III: Technická pomoc 

Ciele prioritnej osi 3: 

− podpora riadenia; 
− implementácia; 
− kontrola programu; 
− monitoring, 
− publicita a informovanie 

Zameranie prioritnej osi 3: 

− príprava a zabezpečenie funkčnosti Monitorovacieho výboru 
− zabezpečenie administratívneho, technického, priestorového a prevádzkového 

vybavenia RO, STS, OA, zapojených subjektov a útvarov správneho konania  
− vybavenie RO a STS  informačnými technológiami 
− softvérové produkty a ich údržba 
− prevádzka informačného monitorovacieho systému 
− zabezpečenie štúdií, analýz, kontroly, auditu a outsourcingu 
− vzdelávacie aktivity pre RO, STS, OA  
− zabezpečenie publicistiky a informačnej kampane 
− aktivity súvisiace s prípravou na nové programové obdobie 
− zabezpečenie administrácie Programu 
− činnosti vykonávané Orgánom auditu v zmysle čl. 62 Všeobecného nariadenia 

v spolupráce so zapojenými subjektmi, ktoré vykonávajú kontrolu/audit pod vedením 
Orgánu auditu vrátane útvarov správneho konania 

− finančná kontrola vykonávaná v zmysle čl. 60b) Všeobecného nariadenia 
pozostávajúca z administratívnej kontroly a z kontroly na mieste u prijímateľa 

− konzultácie pri príprave projektov; 
− ďalšie aktivity v súlade s legislatívou SR, ČR a EÚ 
 

Hlavné cieľové skupiny pre prioritnú os 3: 

− Riadiaci orgán 
− Spoločný technický sekretariát 
− Orgán Auditu 
− ďalšie organizácie zapojené do implementácie programu 


