Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

SPOLOČNÝ OPERAČNÝ PROGRAM NÁSTROJ EURÓPSKEHO
SUSEDSTVA A PARTNERSTVA MAĎARSKO – SLOVENSKO –
RUMUNSKO – UKRAJINA 2007 – 2013
Priorita 1.: Ekonomický a sociálny rozvoj
Opatrenie 1.1.: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
1. Budovanie a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu (turistické a cyklistické chodníky, lyžiarske trate)
2. Tvorba cezhraničných produktov cestovného ruchu a noriem pre služby (tematické cesty, systémy kvality,
atď.)
3. Zlepšenie dostupnosti viacjazyčných informácií v cestovnom ruchu (rozvoj viacjazyčnej literatúry,
informačných brožúr, internetových stránok, značiek a smeroviek, atď.)
4. Školenia v oblasti cestovného ruchu (napríklad hotelový manažment, hygiena potravín, atď.)

RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Spoločný operačný program nástroj európskeho susedstva a partnerstva
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013

5. Tvorba a rozvoj IT služieb ako integrované a interaktívne databázy zariadení cestovného ruchu a turistických
atrakcií, WLAN (miesto bezdrôtového prístupu) ako prístupové miesta na internet „Hot Spot“, pre vidiecky
cestovný ruch
6. Rozvoj a implementácia spoločných stratégií a iniciatív vrátane plánov a aktivít pre spoločnú propagáciu a
marketing ako aj prognózy a štúdie vplyvu a dopadu

Oprávnení prijímatelia:
−
−
−
−

Verejné inštitúcie, ako regionálna a miestna správa, ktoré sú zodpovedné za podporu cestovného ruchu, asociácie
malých miestnych samospráv a správy miest
Občianske združenia zamerané na rozvoj trvalo udržateľného cestovného vo svojich regiónoch
Asociácie a organizácie MSP alebo podnikateľov v cestovnom ruchu
Partnerstvá medzi vyššie uvedenými subjektmi

Oprávnené územie
−
−
−
−

Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Opatrenie 1.2.: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania
Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
1.

Zakladanie a zlepšovanie zariadení podnikateľskej infraštruktúry (spoločné podnikateľské, inovačné,
obchodné a logistické centrá, podnikateľské inkubátory, priemyselné parky)

2.

Zlepšenie energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry viazanej na podnikateľskú infraštruktúru

3.

Rozvoj infraštruktúry výskumu a technického rozvoja (VTR) (tvorbou nových VTR centier a rozvoj
existujúcich, priamo slúžiacich zámerom cezhraničnej spolupráce, rozširovanie výsledkov výskumu a ich
využitie v praxi)

4.

Podpora príležitostí pre investovanie a podnikateľskú spoluprácu

5.

Podpora spoločných marketingových aktivít pre MSP

6.

Štúdie dopadu

7.

Rozvoj a organizovanie cezhraničných informačných systémov pre MSP (podpora úzkej spolupráce medzi
existujúcimi informačnými sieťami)

8.

Školenia pre pracovníkov MSP (marketing, vývoj produktov, účtovníctvo, vedenie agendy, zásobovanie atď.)

9.

Konzultačné služby (príprava podnikateľských plánov, podpora vzniku nových MSP, marketingové plány
atď.)

10. Špecifické aktivity podporujúce vznik firiem zakladaných ženami, marginalizovanými a inak znevýhodnenými
skupinami osôb, rozvoj environmentálne prijateľných projektov.

Oprávnení prijímatelia:

−
−
−
−
−
−

Verejné inštitúcie ako regionálna a miestna správa, zodpovedné za podporu MSP a investícií, asociácie malých
miestnych samospráv a mestských správ
Občianske združenia zamerané na rozvoj podnikateľských zručností a znalostí
Asociácie a organizácie MSP alebo podnikateľov a komory (obchodné, priemyselné, živnostnícke)
Inštitúcie a organizácie zodpovedné za miestny a regionálny podnikateľský rozvoj
Verejné a podnikateľské organizácie riadiace a prevádzkujúce podnikateľskú infraštruktúru a siete
Univerzity

Oprávnené územie
−
−
−
−

Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Priorita 2.: Zlepšenie kvality životného prostredia
Opatrenie 2.1.: Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov
Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
1. Zlepšenie manažmentu a využívania prírodných zdrojov, vrátane národných parkov a lesného hospodárstva
2. Ochrana krajiny, biodiverzity a ekosystému
3. Podpora ekologicky udržateľného využívania prírodných zdrojov
4. Zlepšenie kvality vody a ochrana vodných zdrojov
5. Spoločné plánovacie aktivity a možné pilotné projekty na spevňovanie erodovaných riečnych brehov
6. Vývoj technológií pre obnovovanie ekosystémov znehodnotených banskou činnosťou
7. Spoločne plánovacie aktivity zamerané na ochranu a manažment životného prostredia
8. Vybudovanie pilotných projektov a siete zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (vietor, biomasa,
geotermálne zdroje atď.)
9. Zlepšenie kvality ovzdušia
10. Spoločné recyklačné iniciatívy
11. Plánovanie, efektívne riešenie a procedurálny systém zhromažďovania odpadu
12. Plánovanie a efektívne riešenie spracovania odpadových vôd vrátane podpory prípravy alternatívnych
spôsobov spracovania
13. Mapovanie a následné plánovanie čistenia nepovolených skládok odpadu
14. Aktivity malého rozsahu komunít a občianskych organizácií, zamerané na posilňovanie zodpovednosti,
zvyšovanie vedomostí a povedomia o životnom prostredí a ochrane prírody

Oprávnení prijímatelia:
− Orgány regionálnej a miestnej administratívy a ich inštitúcie zaoberajúce sa životným prostredím a energetikou
− Orgány na národnej úrovni a ich inštitúcie zaoberajúce sa špecifickými zložkami životného prostredia a nástrojmi
ochrany prírody (odborné organizácie s regionálnou pôsobnosťou, národné parky)
− Neziskové organizácie so zameraním na životné prostredie
− Neziskoví poskytovatelia služieb v oblasti životného prostredia
− Univerzity a vysoké školy
− Oprávnené pre aktivity malého rozsahu komunít a občianskych organizácií sú len občianske združenia a miestne
samosprávy a ich partnerstvá. Ďalšie neziskové organizácie môžu participovať na projektoch len ako partneri s
vyššie uvedenými prijímateľmi.
Oprávnené územie
−
−
−
−

Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Opatrenie 2.2.: Pripravenosť na núdzové situácie
Indikatívny zoznam oprávnených aktivít:
1.

Harmonizácia aktivít v oblasti protipovodňovej prevencie (vytvorenie alebo harmonizovanie systému
povodňových predpovedí, vybudovanie vodných nádrží, systém miestnych monitorovacích staníc, rozvoj
spoločného personálu, štruktúr a stratégií)

2. Zriadenie spoločného záchranného systému pre požiarne a lavínové nebezpečenstvo ako aj ďalšie prírodné
katastrofy
3. Strategické a technické plánovanie a vybudovanie spoločného monitorovacieho systému znečistenia
životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda)

Oprávnení prijímatelia:
− Orgány regionálnej a miestnej administratívy a ich inštitúcie, zaoberajúce sa správou a monitoringom životného
prostredia
− Národné orgány a ich inštitúcie, zaoberajúce sa správou a monitoringom životného prostredia (subjekty poskytujúce
hasičské a záchranné služby)
− Neziskové organizácie so zameraním na životné prostredie

Oprávnené územie
−
−
−
−

Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Priorita 3.: Efektívna hranica
Opatrenie 3.1.: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch a vybavenosti kontroly na
hraniciach
Indikatívny zoznam aktivít:
1. Zlepšenie infraštruktúry a vybavenosti hraničných kontrol (berúc do úvahy kritéria spojené s územím
vymedzeným Schengenským dohovorom) – Zlepšovanie sanitárnych a občerstvovacích zariadení, parkovanie
a pod.)
2. Výstavba a obnova ciest smerujúcich k hraničným priechodom
3. Rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy
4. Spracovanie prípadových štúdií uskutočniteľnosti, územnoplánovacích dokumentov a podkladov projektovej
dokumentácie pre infraštruktúru, dopadových štúdií na životné prostredie spojených s projektami dopravnej
infraštruktúry týkajúcich sa prístupnosti hraničných priechodov
Ako sprievodné aktivity projektov rozvoja infraštruktúry môžu byť podporené spoločné aktivity personálu
orgánov colnej a hraničnej stráže. Tieto aktivity môžu byť okrem iného zamerané na:
1. Prípravu spoločných plánov pre zefektívnenie prechodu hraníc
2. Zvýšenie plynulosti a koordinácie colných procedúr
3. Výmenu skúseností a poznatkov medzi funkcionármi
4. Prípravu zariadení a procedúr pre miestnu výmenu informácií

Oprávnení prijímatelia:
− Colné orgány a orgány pohraničnej stráže

− Dopravné a železničné orgány
Oprávnené územie
−
−
−
−

Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Priorita 4.: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom
Opatrenie 4.1.: Inštitucionálna spolupráca
Indikatívny zoznam aktivít:
1. Rozvoj systémov, plánov a aktivít na podporu konceptu celoživotného vzdelávania
2. Vypracovanie a poskytovanie špeciálnych tréningových programov pre diaľkové štúdium, tréningy pre osoby
s nedokončeným vzdelaním, ženy vracajúce sa do práce a rekvalifikačné kurzy podľa potrieb trhu
3. Zlepšenie výmeny informácií o vzdelávacích systémoch a kvalifikáciách, ako aj tréningových a hodnotiacich
metódach
4. Rozvoj informačných a monitorovacích systémov na trhu práce
5. Rozvoj pracovnej mobility
6. Podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom rozvoja vzťahov medzi univerzitami, výskumnými
centrami a organizáciami podporujúcimi MSP
7. Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva, tvorba a prezentácia nových produktov kultúry
8. Založenie on-line siete pre núdzové prípady a spoločné využívanie zdravotníckych zariadení
9. Rozvoj systémov na výmenu poznatkov a skúseností ako aj ďalšie iniciatívy v oblasti ochrany životného
prostredia a ochrany prírody
10. Výmena informácií týkajúcich sa kriminality a kriminálnych skupín a zosúladenie spoločných postupov pri
objasňovaní kriminálnych činov
11. Podpora rozvoja cezhraničných informačných zdrojov na báze ICT

Oprávnení prijímatelia:
− Verejné inštitúcie ako orgány regionálnej a miestnej správy a ich organizácie, zodpovedné za vzdelávanie, školenia,
kultúru, zdravotníctvo, zamestnanosť, ochranu prírody, životného prostredia a prevenciu kriminality
− Neziskoví poskytovatelia vyššie uvedených služieb
− Univerzity
− Asociácie a organizácie pre rozvoj, podporu a reprezentáciu miestnych MSP
Oprávnené územie
− Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
− Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
− Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
− Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

Opatrenie 4.2.: Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom
Indikatívny zoznam aktivít:
1. Podpora výmeny know – how (výmenné programy pre zamestnancov na podporu rozvoja ich pracovných
zručností, výmenné programy pre učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci vzdelávacích inštitúcií, výmenné
programy pre mládež)
2. Rozličné typy aktivít neinvestičného rozsahu ako:
2.1. Aktivity zamerané na udržiavanie identity a tradícií miestnych komunít
2.2. Podpora miestneho ľudového umenia a remesiel
2.3. Spoločné športové a kultúrne podujatia
2.4. Spoločné podujatia zástupcov miestnych médií
2.5. Spoločné kampane na zvyšovanie environmentálneho povedomia a aktivity zamerané na transfer
poznatkov
2.6. Propagácia skúseností z občianskych partnerstiev v strategickom a projektovom plánovaní

Oprávnení prijímatelia:
−
−

Verejné inštitúcie ako regionálna a miestna správa a ich organizácie
Všetky typy občianskych združení

Oprávnené územie
− Maďarská republika: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen (Pridružené územie s plnou účasťou na
programe)
− Slovenská republika: Košický a Prešovský samosprávny kraj
− Rumunsko: Maramures, Satu-Mare, Suceava (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
− Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

