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PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE VÝRAZNE PODPORUJE AKTIVITY V REGIÓNE 

V Prešove podpísali 30 zmlúv na realizáciu mikroprojektov 

Implementácia Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 na úrovni PSK 

Spolu 30 úspešných žia-
dateľov 13. marca v Pre-
šove  slávnostne pod-
písalo zmluvu o poskyt-
nutí finančného príspev-
ku pre mikroprojekty
realizované v rámci Prog-
ramu cezhraničnej spo-
lupráce Poľsko – Sloven-
ská republika 2007 –
2013. Ďalších 30 žiadate-
ľov tento proces ešte 
čaká.

„Ide v poradí o tretiu, po-
slednú výzvu mikroprojektov,
ktorá bola vyhlásená 1. júna
minulého roku. Prešovský sa-
mosprávny kraj k 31. júlu 2012
zaevidoval spolu enormný po-
čet 176 projektov od uchádzačov
z regiónu,“ priblížil predseda
PSK Peter Chudík.

Ako uviedla vedúca odboru
cezhraničných programov PSK
Patrícia Janošková Hnátová,
„spomedzi 176 žiadostí o po-
skytnutie finančného príspev-
ku v celkovej hodnote 6,2 milió-
na eur Monitorovací podvýbor
v minulom roku schválil napo-
kon 60 žiadostí v celkovej hod-
note 2,85 milióna eur. Príspe-
vok Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja predstavuje 2,4
milióna eur. Zmluvy zatiaľ pod-
písala polovica z nich, ktorí do-
dali potrebné podklady, ostatní
zmluvy podpíšu priebežne.“

Podpora divadlu 
i turistom

Program je určený pre všet-
kých, ktorí chcú rozvíjať sloven-
sko-poľské pohraničie. V rámci
tretej výzvy sú podporené pro-
jekty v oblasti rozvoja cestovné-
ho ruchu, na podporu rozvoja 
a modernizácie turistickej in-
fraštruktúry, rozmanité kultúr-
ne podujatia, aktivity na ochra-

nu kultúrneho a prírodného de-
dičstva, rôznorodé aktivity v ob-
lasti vzdelávania, propagácie,
marketingu, športu a zdravia.
„Medzi úspešných prijímateľov
patrí napríklad obec Hrabkov 
s projektom festivalu amatér-
skych divadiel, obec Pavlovce 
s dobudovaním cyklotrasy,
občianske združenie Big Ben,
ktoré chce zorganizovať hradné
dni na hrade Šebeš, Mestský

dom kultúry vo Vranove nad
Topľou, ktorý plánuje inštalova-
ním remeselných stánkov vy-
tvoriť Námestie remesiel, či 
farnosť Ľutina, ktorá chce do-
končiť II. etapu miniskanzenu
drevených chrámov,“ konkreti-
zovala P. Janošková Hnátová.

Miniskanzen sa rozšíri

V miniskanzene drevených

chrámov v gréckokatolíckom
pútnickom mieste v obci Ľuti-
na už stojí 10 modelov. Ďalšie
by mali pribudnúť vďaka získa-
ným finančným prostriedkom
vo výške 52  000 eur. „Dovedna
by tu malo stáť 50 napodobe-
nín chrámov - 38 zo Slovenska
a 12 z poľského pohraničia. 
Miniskanzen slúži na du-
chovné obohatenie, ale aj na
turizmus. Pútnické miesto 

navštevujú aj ľudia z Poľska,“
povedal správca farnosti v Ľu-
tine Jozef Novický.

Mesto Spišská Stará Ves ob-
novilo spoluprácu s poľským
partnerom a pustilo sa do pro-
jektu Kultúrny priestor Spiša
ožíva. Podľa primátora Spišskej
Starej Vsi Jozefa Harabina 
mesto chce vytvoriť dôstojné 
a príjemné prostredie na orga-
nizáciu kultúrnych podujatí,
kde by mohli pozývať aj súbo-
ry zo zahraničia. „Celkový ob-
jem finančných prostriedkov je
42 000 eur. Podstatné je vybu-
dovanie hľadiska, dokončenie
javiska, ale aj rozličných stán-
kov a súčasťou bude aj detské
ihrisko v oddychovej zóne. Zre-
vitalizuje sa plocha asi pol hek-
tára okolo kultúrneho domu,“
spresnil primátor. 

„Tým, že Prešovský samo-
správny kraj vyčerpal svoju
alokáciu, po zasadnutí Monito-
rovacieho podvýboru bola III.
výzva uzavretá a všetky
ostatné odporúčané projekty
boli zaradené do rezervného
zoznamu. V prípade úspor pri
realizácii mikroprojektov bude
možné zazmluvniť projekty,
ktoré sa nachádzajú na rezerv-
nom zozname v zmysle uvoľ-
nenej alokácie – ide o 117 pro-
jektov,“ vysvetlila P. Janošková
Hnátová.

Úspešné projekty 1. výzvy 

Infobod na spoločnej hranici 

• Žiadateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
• Partner projektu: Okresný úrad práce v Nowom Targu
• Celkové náklady projektu: 43 252 €
• Financovanie ERDF: 36 764 €

Hlavnou aktivitou projektu bolo zriadenie slovensko-
poľského Infobodu na hranici – zakúpenie samoobslužného 
informačného kiosku s pripojením na internet, PC, softwaru 
a vybavenie priestorov kancelárskym zariadením na zabezpe-
čenie poskytovania informácií prostredníctvom informačných
letákov, situovaných v priestoroch obecného úradu hraničnej
slovenskej obce Mníšek nad Popradom.

Hlavným cieľom tejto prio-
ritnej osi je podpora miestnych
iniciatív a nadväzovanie cezhra-
ničných kontaktov prostredníc-
tvom realizácie mikroprojektov,
založených na aktivitách „ľudia
ľuďom”. Oprávneným územím
na slovenskej strane sú Prešov-
ský a Žilinský samosprávny
kraj. Spolufinancovanie z pro-
striedkov Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja (ERDF) pred-
stavuje maximálne 85% opráv-
nených nákladov. Minimálna
výška spolufinancovania z pro-
striedkov ERDF je 5 000 eur, ma-
ximálna výška je 50 000 eur.

Prešovský samosprávny
kraj v rámci prioritnej osi III
Programu cezhraničnej spolu-
práce Poľsko-Slovenská republi-
ka 2007-2013 spolu s partnermi
Strešného projektu vyhlásil do-
teraz tri výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie finan-
čného príspevku. Kým reali-
zácia projektov v rámci posled-
nej výzvy sa práve úspešne za-

čala slávnostným podpisom
zmlúv, prvé dve výzvy sú už
uzatvorené.  

Prvá výzva – 2009

Prvá výzva bola vyhlásená
od 30. marca do 29. mája 2009.
Prešovský samosprávny kraj
prijal 153 žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku v celko-
vej hodnote 7,1 milióna €. Moni-
torovací podvýbor programu
schválil napokon 48 žiadostí 
v celkovej hodnote 2,2 milió-
na €. V rámci týchto schvále-
ných žiadostí boli aj dva mikro-
projekty Prešovského samo-
správneho kraja.

K 31. 12. 2012 v rámci reali-
zácie mikroprojektov I. výzvy
bolo 47 mikroprojektov vecne a
finančne ukončených, v jednom
prípade bolo zo strany Prešov-
ského samosprávneho kraja od-
stúpené od zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku z dôvodu
neplnenia povinnosti prijímate-
ľa finančného príspevku. 

Rozvoj cezhraničnej spolupráce cykloturistickou trasou 
Moszczaniec - Kalinov

• Žiadateľ: Obec Kalinov
• Partner projektu: Gmina Komańcza
• Celkové náklady projektu: 58 800 € 
• Financovanie ERDF: 49 980 €

Obec Kalinov je tzv. koncovou obcou na hraniciach s Poľskom, kde
pretrváva dlhodobý problém v oblasti dopravnej infraštruktúry.
Jednou z hlavných aktivít projektu, ktorá do istej miery rieši tento
problém, bolo vybudovanie cykloturistického chodníka na trase
Kalinov – Moszczaniec. Vybudovaný cykloturistický chodník je
spolu s informačnými tabuľami, oddychovými zónami či ohnis-
kom určený pre obyvateľov a všetkých návštevníkov tohto regiónu.

Zmluvy v Prešove slávnostne podpísala polovica prijímateľov pomoci. 
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Prešovský kraj zdigitalizuje vyše 8 000 pamiatok 

Druhá výzva – 2010

Druhá výzva bola vyhlásená od
16. augusta do 15. októbra 2010.
Prešovský samosprávny kraj pri-
jal 83 žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku v celkovej
hodnote 3,5 milióna €. Moni-
torovací podvýbor programu
schválil 30 žiadostí, ktoré  boli
zazmluvnené. Následne v súlade
s vyčlenenou alokáciou a úspo-
rami v rámci I. výzvy bolo zaz-

mluvnených 5 projektov z re-
zervného zoznamu. Všetkých 35
projektov malo celkovú hodnotu
1,4 milióna €.

K 31. 12. 2012 v rámci realizácie
mikroprojektov II. výzvy bolo 
20 mikroprojektov vecne a tri 
finančne ukončených, v dvoch
prípadoch bolo zo strany pri-
jímateľov odstúpené od zmluvy
o poskytnutí finančného prís-
pevku. 

Prešovský samosprávny
kraj začína realizovať pro-
jekt digitalizácie historic-
kých artefaktov. V rámci
projektu Najvýznamnejšie
historické a umelecké 
pamiatky v zbierkach 
PSK bude zdigitalizova-
ných 8 124 objektov zo 
zbierok kultúrnych zaria-
dení v zriaďovateľskej
pôsobnosti vyššieho územ-
ného celku.  

Do projektu digitalizácie
zbierkových predmetov sú zapo-
jené Ľubovnianske múzeum 
v Starej Ľubovni, Šarišské múze-
um v Bardejove, Podtatranské
múzeum v Poprade, Krajské
múzeum v Prešove, Vlastivedné
múzeum v Hanušovciach nad
Topľou, Vihorlatské múzeum 
v Humennom a Múzeum mo-
derného umenia Andy Warhola
v Medzilaborciach. 

Oltáre, ikony i Warhol

Do digitálnej podoby sa na-
snímajú napríklad barokové 
oltáre z hradnej kaplnky na hra-
de Ľubovňa, ikony z dreveného
matisovského kostolíka v ľubov-

nianskom skanzene, či štyri ori-
ginálne portréty spišských sta-
rostov Ľubomírskych. Krajské
múzeum v Prešove vybralo na
digitalizáciu exponáty hasičskej
techniky, Vihorlatské múzeum
zase zbierku 300 keltsko dáckych
mincí, kovový trezor zo 17. storo-
čia, či ikonostas z Novej Sedlice.
Šarišské múzeum zdokumentuje
Malú kalváriu majstra Pavla 
z Levoče, gotické sochy a gotické
tabuľové maľby – všetko z expo-
zícií Ikony a Slobodné kráľovské
mesto, Múzeum moderného
umenia A. Warhola sa zameria
predovšetkým na predpopartové
obdobie Andyho Warhola a port-
fólio Hans Christian Andersen. 

Projekt za 1,5 mil. €

Vzhľadom na finančnú ná
ročnosť digitalizačnej techniky
a jej rentabilitu sa projekt bude
realizovať prostredníctvom ex-
ternej firmy. Napriek tomu bude
na Úrade PSK na odbore kultúry
zriadené aj digitalizačné praco-
visko. Bude zahŕňať základné
vybavenie na prípravu objektov
na digitalizáciu. Úrad prijme
jedného zamestnanca, ktorý bu-
de realizovať menej náročné di-

gitalizačné techniky a spracova-
nie surových dát.     

Digitalizácia historických
predmetov v zbierkovom fonde
siedmich múzeí bude stáť tak-
mer 1,5 milióna eur. Prešovská
župa získala peniaze z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
a bude sa na ňom finančne spo-
lupodieľať piatimi percentami
oprávnených nákladov. 

30 percent na web

S prácami sa začne v marci
tohto roku a potrvajú do konca
júna 2015. Za toto obdobie sa zdi-
gitalizuje 8 124 objektov. Z cel-
kového počtu digitalizovaných
artefaktov bude 30 percent (prib-
ližne 2 500 kusov) do roku 2015
zverejnených na webových
stránkach Slovenského národné-
ho múzea, na stránkach zainere-
sovaných múzeí i webstránke
PSK. 

Prešovský samosprávny kraj
má vo svojom zbierkovom fonde
veľké množstvo významných
kultúrnych objektov. Digitali-
zácia umožní ich zachovanie pre
budúce generácie a zároveň 
sprístupnenie pre širokú verej-
nosť. 

V Prešovskom kraji nejde 
o prvú digitalizáciu pamiatok 
v zbierkovom fonde múzeí. Na
Slovensku bol pred niekoľkými
mesiacmi spustený pilotný pro-

jekt digitalizácie, do ktorého bo-
lo v Prešovskom kraji  zahrnuté
aj Múzeum v Kežmarku. Zname-
ná to, že objekty z expozícií toh-
to múzea budú digitalizované

nezávisle od projektu, ktorý 
momentálne spúšťa Prešovský
samosprávny kraj.  Časovo sa
však budú prelínať.

Zdigitalizovaná bude aj historická expozícia Slobodné kráľovské mesto
Bardejov v Šarišskom múzeu. 

Poľsko – slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných
odrôd ovocných stromov pohraničia

• Žiadateľ: Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor v Bar-
dejove

• Partner projektu: Mesto Bardejov, Polski Zwiazek Dzialkow-
ców Pracownicze Ogrody Dzialkowe „Janusza Korc-
zaka” w Gorlicach

• Celkové náklady projektu: 16 508 €
• Financovanie ERDF: 13 330 € 

Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie poľsko – slo-
venského genofondového ovocného sadu v Bardejove a spo-
ločná konferencia spojená s odovzdaním výstupov projektu.
Slovenský zväz záhradkárov spolu so svojimi partnermi chce 
v oprávnenom území najskôr zmapovať a zhromaždiť vhodný
genofondový materiál a potom rozmnožiť, vysadiť a vybudovať
tzv. „Poľsko – slovenský genofondový sad ovocných drevín“. 

Miniskanzen drevených chrámov – I. etapa

• Žiadateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
• Partner projektu: Parafia greckokatolicka p. w. Świętej 

Paraskewy w Pętnej
• Celkové náklady projektu: 61 413 €
• Financovanie ERDF: 49 591 €

Hlavnou aktivitou projektu bolo zriadenie miniskanzenu
drevených chrámov, kde návštevníci môžu vidieť sakrálne pa-
miatky zo širokého okolia na jednom mieste. Týmto spôsobom
chce projekt priblížiť drevené chrámy ako kultúrno-historické
pamiatky širokej verejnosti. 

Kone Koňarom – Vráťme kone do Prešova 

• Žiadateľ: Parkúr team Slavoj Prešov
• Partner projektu: Mesto Prešov, Jezdiecky klub sportowy 

„POGÓRZE“
• Celkové náklady projektu: 61 910 € 
• Financovanie ERDF: 49 992 €

Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia jazdiarne,
ktorá bude slúžiť širokej verejnosti v rámci výuky jazdeckých
techník. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie, obnova a
rozvoj tradícií jazdeckého športu, rozvoj voľnočasových športo-
vých aktivít obyvateľstva s dôrazom na výchovu mládeže, lásku
k prírode, k zvieratám a zdravému spôsobu života.

SUMÁR – PRIORITNÁ OS III  

Počet Suma celkom Suma ERDF

Schválené projekty I. výzva 48 2 173 901,10 € 1 816 310,19 €

Schválené projekty II. Výzva 30+5  (zásobník) 1 379 458,67 € 1 150 064,18 €

Schválené projekty III. Výzva 60 2 851 165,27 € 2 395 864,66 €

SPOLU 143 6 404 525,04 € 5 362 239,03 €
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Úspešné projekty 2. výzvy 


