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Úvod 
Program Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko – Rumunsko – Slovensko – 
Ukrajina bude implementovaný v programovacom období EÚ 2007 – 2013. Spoločný operačný 
program (SOP) je výsledkom spoločného plánovacieho úsilia štyroch zúčastnených krajín. Program je 
zameraný na zabezpečenie rámca pre aktivity, ktoré povedú k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej 
a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a zúčastnených členských štátov  zdieľajúcich 
spoločnú hranicu. 

SOP bol pripravený v súlade s nariadením (ES) č. 1638/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 24. 
októbra 2006, ktoré zahŕňa kritériá určujúce územné jednotky členských štátov a partnerských krajín, 
ktorých sa budú programy cezhraničnej spolupráce týkať. Nariadenie taktiež stanovuje podmienky 
participácie regiónov susediacich s hlavným programovým územím. Účasť týchto regiónov je možná 
za predpokladu pokračovania existujúcej spolupráce alebo v iných oprávnených prípadoch, ako je to 
tiež v prípade viacerých regiónov súčasného SOP. Ďalšie dôležité ustanovania ako Strategický 
dokument ENPI 2007 – 2013. Finančné dohody s partnerskými krajinami vypracované v súlade 
s príslušnými ustanoveniami nariadenia Rady č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, nariadenie Európskej komisie (ES) č. 951/2007 ustanovujúce implementačné pravidlá pre 
ENPI financovaných v rámci právneho základu ENPI, ako aj Praktickým sprievodcom zmluvných 
postupov pre  vonkajšie aktivity (ustanovenia PRAG – boli brané do úvahy v procese plánovania 
a zaradené do súčasného SOP). 

Strategický dokument ENPI 2007 – 2013 presadzuje všeobecnú politiku a ciele EÚ pre aktivity 
cezhraničnej spolupráce, ktoré sú nasledovné: 

• Podporovať trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj v hraničných územiach 

• naplniť spoločné výzvy v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia, prevencia a boj 
proti organizovanému zločinu 

• Zaistiť efektívne a bezpečné hranice 

• Podporovať aktivity typu Ľudia ľuďom 

Partnermi navrhnuté ciele súčasného SOP boli formulované v úplnej zhode s vyššie uvedenými cieľmi 
a taktiež berú na zreteľ špecifické potreby a možnosti programového územia. 
Spracovanie SOP prebiehalo pod vedením a kontrolou Spoločnej pracovnej skupiny, zloženej zo 
zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a jednotiek na úrovni NUTS III z každej zúčastnenej 
krajiny. Proces prípravy programu bol koordinovaný Spoločným riadiacim orgánom (SRO) 
a Spoločným technickým sekretariátom (STS). 

1. Popis, ciele a priority 

1.1. Zhrnutie programu 

1.1.1.  Proces prípravy programu 

 
Proces prípravy programu sa začal v júli 2006 a ukončený schválením SOP na záverečnom 
rokovaní Spoločnej pracovnej skupiny v Prešove 5. septembra 2007. 
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Počas tohto procesu boli v rámci Spoločnej pracovnej skupiny harmonizované rozličné záujmy 
zúčastnených partnerov (národných a regionálnych orgánov, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti). 
V rámci Spoločnej pracovnej skupiny, ktorá je podriadená STS, bola pravidelne prerokovaná stratégia 
programu. Za účelom zjednodušenia vyjadrovania stanovísk a návrhov, bol pre ukrajinských partnerov 
zorganizovaný regionálny seminár, ktorého výsledky boli uvedené do procesu programovania 
prostredníctvom Spoločnej pracovnej skupiny. Týmto spôsobom reflektuje obsah programu zhodu 
a vôľu širokého partnerstva. 
Medzi hlavné míľniky programovacieho procesu patria nasledujúce stretnutia :  

Dátum/miesto Mi ľník 
19. máj 2006 
Kyjev Ukrajina 

Úvodné stretnutie maďarských, slovenských a ukrajinských partnerov s 
cieľom nadviazať na programovanie a stanoviť predbežný harmonogram 
procesu prípravy na obdobie 2007-2013  

20. jún 2006 
Bukurešť 
Rumunsko 

Bilaterálne technické stretnutie medzi Rumunskom a Ukrajinou. Cieľom 
stretnutia bolo oboznámiť partnerov s aktivitami vykonanými rumunským 
partnerom za účelom zahájenia programovania 

13. júl 2006 
Užhorod Ukrajina  

Prvé zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny – organizačné záležitosti 
 

21. september 
2006  
Nyíregyháza 
Maďarsko 
 

Druhé zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
 

5. október  2006 
Budapešť 
Maďarsko 

Medzinárodné stretnutie expertov 
 

14. november 
2006 
Užhorod 
Ukrajina 

Regionálny seminár 
 

14 november 2006 
Košice, 
Slovensko 

Pracovná skupina – technické stretnutie k implementačnej časti programu 
 

15. november 
2006 
Košice 
Slovensko 

Tretie zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
 

17. január 2007 
Satu-Mare 
Rumunsko 

Štvrté zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
 

27. marec 2007 
Užhorod 
Ukrajina 

Piate zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
 

19. júl 2007 
Miškolc 
Maďarsko 

Šieste zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
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5. september 2007 
Prešov Slovensko 

Siedme zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 
 

 
Baia Mare 
Rumunsko 

Ôsme zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny 

    
 
Na zasadnutiach Spoločnej pracovnej skupiny boli pravidelne prerokované a schvalované 
rozličné verzie programovej stratégie, ako aj implementačných ustanovení, ktorých závery boli 
zapracované do súčasného SOP. 
 
Po schválení SOP Európskou komisiou (EK) bude ustanovený Spoločný monitorovací výbor 
(SMV) programu na báze Spoločnej pracovnej skupiny, ktorý však bude rozšírený do širšieho 
partnerstva, najmä zapojením občianskej spoločnosti. V súlade s článkom 11 Implementačných 
pravidiel ENPI, sa pred zasadnutím SMV uskutočnia predbežné konzultácie v rámci SRO          
za účelom vhodného zapojenia občianskej spoločnosti. SMV, ako najvyšší rozhodovací orgán 
programu, bude mať rozhodujúcu  úlohu pri výbere projektov a udeľovaní podpory. Podľa 
dohody v prípravnom procese programu budú rozhodnutia prijímané konsenzom. Pripravený 
bude spoločný systém výziev na predkladanie projektových žiadostí, ktorý bude uplatňovať 
spoločné podmienky vo všetkých štyroch zúčastnených krajinách. 

 

1.1.2. Zhrnutie obsahu programu 

Spoločný operačný program obsahuje nasledujúce hlavné časti:  

− popis programového územia; 
− stratégia obsahujúca ciele a priority programu ako aj programom podporené plánované 

aktivity, indikatívny finančný plán a indikátory;  
− odporúčania vyplývajúce zo Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA); 
− riadenie, implementácia  a monitorovanie programu.   

V prvej časti je celé programové územie popísané prostredníctvom dostupných socio – ekonomických   
a geografických údajov z partnerských krajín. Analýza je sústredená na nasledujúce témy: 
obyvateľstvo a spoločnosť, hospodárstvo (HDP, MSP, infraštruktúra a cestovný ruch), životné 
prostredie a prírodné pomery. Na základe lokálnych potrieb, problémov a príležitostí bola vypracovaná 
SWOT analýza, ktorá berie do úvahy špecifickú povahu programu t.j zameranie ENPI. Do úvahy boli 
taktiež brané skúsenosti z minulých programov a zvyklostí z doterajšej spolupráce. 

Na základe uvedeného je globálny cieľ programu formulovaný nasledovne : 

 

„zintenzívniť a prehĺbiť sociálnu a ekonomickú spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, 
Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, 
Rumunska a Slovenska, s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom                     
a ekonomickom zmysle“. 
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Na dosiahnutie globálneho cieľa navrhnutej stratégie sú vyšpecifikované opatrenia priorít, ktorých 
výstupy prispievajú k dosiahnutiu stanovených cieľov.  Každá priorita sleduje zároveň svoj vlastný 
špecifický cieľ, ktoré sú nasledovné: 

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj 
 
Zvýšiť transfer poznatkov a zdieľanie praxe a podpora spoločného rozvoja podnikov, samospráv 
a občianskej spoločnosti 
 
Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľa priority sú nasledovné: 

• Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu 
• Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania 
 

Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia 
 
Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a lesov ako aj znížiť riziká škôd na životnom prostredí 
 
Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľa priority sú nasledovné: 

• Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov 
• Pripravenosť na núdzové situácie 
 

Priorita 3: Efektívna hranica 
 
Zvýšiť účinnosť hraničného  manažmentu na ukrajinskej hranici 
 
Opatrenie zamerané na dosiahnutie cieľa priority: 

• Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenosti kontroly             
na hraničných priechodoch 

 
Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom 
 
Zlepšiť efektivitu verejných služieb a zvýšiť vzájomné porozumenie rozličných spoločenských skupín  
 
Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľa priority sú nasledovné: 

• Inštitucionálna spolupráca 
• Neinvestičné projekty  Ľudia ľuďom 
 

Opatrenia implementované v rámci každej priority sú zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov 
popísaných vyššie a zároveň  prispievajú k napĺňaniu globálneho cieľa programu. 
 
 
Vo všeobecnosti je distribúcia finančných prostriedkov medzi prioritami vyvážená, riadenie hranice 
(najmä hraničná dostupnosť) je považované za kľúčovú podmienku pre ďalší rozvoj a spoluprácu. 
Z tohto dôvodu je na prioritu týkajúcu sa riadenia hranice vyčlenená najväčšia časť zdrojov. 
 
V druhej časti SOP sú definované riadiace štruktúry  programu a implementačný systém. 
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Na rozdiel od predošlého systému podpory ES pre cezhraničnú spoluprácu na vonkajšej hranici 
Európskej únie s čiastočne oddelenou finančnou implementáciou na úrovni projektov 
a zabezpečovaním úloh spojených s externým financovaním prostredníctvom služieb EK, predpokladá 
ENPI v súčasnosti nový prístup. V prípade programov ENPI je interné a externé financovanie 
kombinované. Spoločný riadiaci orgán (SRO) nesie celkovú zodpovednosť za riadenie 
a implementáciu programu voči EK. Vyžaduje sa uplatňovanie princípu vedúceho partnera a externé 
financovanie zaisťuje SRO. 
 
Krajiny participujúce na Programe ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina  ustanovili          
za SRO programu Národnú rozvojovú agentúru Maďarska.  
 
Spoločný technický sekretariát (STS) priamo podporuje činnosť SRO prostredníctvom riadenia 
každodennej administratívy spojenej s SOP. Úlohy STS, delegované SRO, vykonáva VÁTI  – verejná  
nezisková spoločnosť. 
 
Ústredným rozhodovacím orgánom programu je Spoločný monitorovací výbor (SMV), ktorý 
monitoruje a dohliada na implementáciu programu a zodpovedá za výber projektov. 
 
Implementačný systém programu je ustanovený v zhode s regulačným rámcom ENPI, ktorý integruje 
skúsenosti z implementácie predchádzajúcich Programov susedstva a zohľadňuje pravidlá, stanovené  
Praktickým sprievodcom zmluvných postupov pre externé aktivity (PRAG). 

1.2.  Opis a geografická analýza programového územia 

1.2.1. Všeobecné informácie 
 
Programové územie sa nachádza na maďarsko – slovensko – rumunsko – ukrajinskej hranici 
a zahŕňa nasledovné územné jednotky: Szabolcs – Szatmár – Bereg a Borsod – Abaúj – Zemplén  
(Maďarsko), Košický kraj a Prešovský kraj (Slovensko), Maramures, Satu Mare a Suceava 
(Rumunsko), Zakarpatska, Ivano – Frankivska a Chernivetska (Ukrajina). Suceava 
a Chernivetska sú pričlenené na základe špeciálnych pravidiel.  

Programové územie pokrýva 32% územia Slovenskej republiky, 14% územia Maďarska, 6% 
územia Ukrajiny a 8% územia Rumunska.  

Programové územie zahŕňa približne 598,9 km dlhú spoločnú hranicu s Ukrajinou, ktorá pokrýva 
celú slovensko – ukrajinskú hranicu (97,9 km), maďarsko – ukrajinskú (134,6 km) a čiastočne 
rumunsko – ukrajinskú (366,4 km) hranicu a tak isto vnútorné EÚ hranice medzi Maďarskom 
a Slovenskom (297,4 km) a medzi Maďarskom a Rumunskom ( 103,2 km). 
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Mapa 1: Programové územie 

 

 

 
Programové územie je charakteristické silnými historickými, kultúrnymi a náboženskými 
väzbami, ako aj viacerými spoločnými geografickými a ekologickými črtami ako sú veľký 
význam riek a prítomnosť ekologických koridorov prekračujúcich administratívne hranice. 
Zámerom programu je eliminovať sociálne a ekonomické disparity a zblížiť obyvateľstvo 
susediacich krajín. 
Napriek nepopierateľnej existencii spoločných tradícií ako aj problémov a príležitostí ich nie je 
možné kvôli rozdielnej dostupnosti a štruktúry vykazovaných štatistík v partnerských krajinách 
a územiach presne porovnávať na základe štatistických údajov. Všetky dostupné a porovnateľné 
štatistické údaje pre potreby analýzy a plánovania boli dodané zúčastnenými predstaviteľmi 
partnerských krajín. 
Na základe uvedených spoločných historických koreňov sa ciele ENPI zameriavajú na spoluprácu       
a  rozvoj pozdĺž vonkajšej hranice EÚ, čo je veľkou príležitosťou pre ekonomický a sociálny rozvoj 
tohto územia. 
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Tabuľka 1: Účastníci a oprávnenosť 

Typ oprávnenosti územia bol určený na základe príslušného nariadenia o ENPI ako aj na základe 
rozhodnutia Spoločnej pracovnej skupiny nasledovne: 

• „Pridružené územie s plnou účasťou na programe“ znamená, že ktorákoľvek organizácia 
so sídlom na uvedenom území sa  môže zúčastniť na programe bez akýchkoľvek 
obmedzení, 

• Podmienky prijaté Spoločnou pracovnou skupinou pre „pridružené územie s obmedzenou 
účasťou na programe“ sú nasledovné: 

- Organizácie z pridružených území sa nesmú zúčastňovať projektov ako Vedúci 
partneri, resp. prijímatelia (len ako Partneri prijímateľov). 

- Účasť partnerov z Maďarska a/alebo Slovenska je podmienkou. 

- Maximálna výška  podpory projektov s účasťou partnerov z pridružených území je 
100.000 EUR. 

- Partneri z pridružených území sa môžu zúčastniť len neinvestičných (mäkkých) 
projektov.   

1.2.2. Obyvateľstvo 
V rámci programového územia žije 8 012 259 obyvateľov. Viac ako 44% z celkovej populácie 
tvoria obyvatelia Ukrajiny, takmer 20% tvoria Rumuni, 19% Slováci  a 16% zastúpenie majú 
Maďari. 

Krajina  Územné jednotky Vzťahujúci sa na       Typ 
oprávnenosti 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
región 

Oprávnené územie 

          Maďarsko 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

región 

Pridružené územie 
s plnou účasťou na 

programe 

           Košický kraj Košický kraj Oprávnené územie 
          Slovensko 

           Prešovský kraj Prešovský kraj Oprávnené územie 

Judetul Maramures Región Maramures Oprávnené územie 

Judetul Satu Mare Región Satu Mare Oprávnené územie 
          Rumunsko 

Judetul Suceava 
Región Suceava Pridružené územie 

s obmedzenou 
účasťou na programe 

Zakarpatska oblast Zakarpatsky región Oprávnené územie 

Ivano-Frankivska oblast Ivano-Frankivsky región 
Oprávnené územie 

          Ukrajina 

Chernivetska oblast 
Chernivetsky región Pridružené územie 

s obmedzenou 
účasťou na programe 
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Hustota obyvateľstva sa pohybuje od 82 obyv./km2 (Maramures) do 114 obyv./ km2 (Košický 
región). V priemere to predstavuje 94 obyv./km2, čo sa veľmi neodlišuje od európskeho 
priemeru. 
 
Detailnejším nahliadnutím do štatistiky možno konštatovať, že štruktúra populácie územia je 
vyvážená. V programovom území žije väčšina obyvateľstva vo vidieckych územiach. 
V ukrajinských regiónoch kulminujú hodnoty okolo 60%. V regiónoch Suceava (56,7%), 
v mestách v regióne Maramures (58,8%), Košice a Borsod – Abaúj – Zemplén (56,2% každý) 
dosahujú ukazovatele nadpriemernú hodnotu, ktorú dosahuje celé prihraničné územie (51,4%).  
 
Veková štruktúra  
Na väčšine programového územia je podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku vyšší  než  
podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (pozri prílohu 1). Výnimku tvoria iba oblasti 
Chernivetska a Ivano – Frankivska, kde žije viac obyvateľov v poproduktívnom veku ako v 
predproduktívnom veku. Index starnutia obyvateľstva v programovom území je relatívne vysoký, 
priemerná hodnota je 81,2% (pohybuje sa od 59,4% až do 114,2% ). Index starnutia naznačuje, 
že obyvateľstvo starne a podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku je výrazne vyšší ako 
podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. Najnižší podiel poproduktívnej zložky populácie je 
v regiónoch Košický, Prešovský, Maramures a Satu Mare (11 – 12%). 
 
Najvyšší podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku vykazuje región Zakarpatska a najnižší 
Prešovský kraj. Z celkovej populácie územia, na ktoré sa program vzťahuje, je 
v predproduktívnom veku 18,17% obyvateľov. V medziregionálnych porovnaniach podielu 
produktívnej zložky populácie sú  relatívne malé rozdiely v rozmedzí od 59% (Ivano –
Frankivska) do takmer 71% (Košický kraj, Maramures a Satu Mare). 
  
Väčšina územia, na ktoré sa program zameriava, je charakterizovaná ako územie s klesajúcim 
počtom obyvateľov (pozri prílohu 2), ktorý je spôsobený prirodzeným úbytkom obyvateľstva 
a úbytkom spôsobeným migráciou obyvateľstva (69,7% z celkového úbytku). Výnimkou sú 
slovenské regióny a región Suceava, kde prirodzený prírastok dosiahol vysokú pozitívnu úroveň, 
ale aj v týchto regiónoch zaznamenávame úbytok spôsobený migráciou. Extrémne vysokú úroveň 
migračného úbytku vykazujú regióny  Maramures (83% z celkového úbytku) a Zakarpatska (77% 
z celkového úbytku). Vysoká úroveň migrácie ľudských zdrojov je nebezpečná, pretože 
obyvateľstvo v produktívnom veku, ktoré opúšťa hraničné územie, môže spôsobiť nedostatok 
pracovných síl a významné starnutie populácie v budúcnosti. 

 

Národnosť 
Programové územie pokrýva časť štyroch susediacich štátov. Viac ako 90% obyvateľov 
Maďarska je maďarskej národnosti. Najväčšiu národnostnú menšinu  programového územia na  
území Maďarska tvoria Rómovia 5,36%. 
 
 Na Slovenskej časti programu 86% obyvateľov tvoria Slováci. Najväčšou národnostnou  
menšinou sú Maďari 6,37%, ďalej Rómovia 5,02%, Rusíni 1,71% a Ukrajinci 0,65%.  
 
V Rumunsku 83% populácie tvoria Rumuni. Najdôležitejšou menšinou sú Maďari 11,2% (v Satu 
Mare 35.2%), ďalšími dôležitými menšinami sú Ukrajinci 2,8% a Rómovia 2%.  
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Ukrajinská časť územia je obývaná prevažne Ukrajincami 86% podiel z celkovej populácie 
žijúcej na programovom území. K významným  menšinám  patria Maďari 4,26%, Rumuni 4,14% 
a Rusi 2,62%. Ukrajinské prihraničné územie sa  s ohľadom na menšiny výrazne odlišuje. Dva 
z troch regiónov participujúcich na programe sú obývané s vysokým podielom národnostných 
menšín: Zakarpatska (Maďari 12.1 %, Rumuni 2.6%) a Chernivetska (Rumuni 12.5%). 
 
Na programovom území sa nachádzajú štyri dominantné jazyky: slovenský, maďarský, rumunský 
a ukrajinský. Tieto jazykové bariéry nepriaznivo vplývajú na cezhraničné väzby a spoluprácu. 
Pokiaľ v niektorých častiach územia žijú početné maďarské a rumunské menšiny, často tieto 
jazyky slúžia ako základ pre komunikáciu. V niektorých prípadoch sa používajú aj externé 
jazyky, ako napríklad angličtina. 

Štruktúra osídlenia 
Hlavné centrá hraničných regionálnych križovatiek sú Košice, Prešov, Miskolc, Nyíregyháza, 
Satu Mare, Suceava a Baia Mare, Užgorod, Chernivtsy a Ivano – Frankivsk. Tieto dôležité mestá 
hrajú významnú úlohu aj na národnej úrovni a takisto majú cezhraničný vplyv na spotrebu, 
kultúru, dopravu a zamestnanosť.  
  
Na regionálnej úrovni sa tu nachádza  niekoľko centier, ktoré plnia rozdielne funkcie 
v mikroregiónoch. Úroveň poskytovaných služieb inštitucionálneho a ekonomického charakteru, 
je však nižšia než vo väčších západoeurópskych mestách.  
 
Malé mestá sa nerozvinuli do takej miery ako významnejšie mestá na národnej úrovni. 
V deväťdesiatych rokoch väčšina z nich stratila svoju ekonomickú základňu a v súčasnosti je ich 
trh práce závislí od ekonomických podmienok vo väčších mestách, respektíve od budúceho 
rozvoja miestnych MSP. Množstvo z týchto miest má potenciál pre rozvoj turizmu, ako prírodné 
a termálne zdroje, ponúkajú vynikajúce príležitosti pre turistický sektor. 
 
Pre prihraničné územie sú typické malé obce  s 500 – 2000 obyvateľmi. Viac než 77% sídiel má 
menej než 2000 obyvateľov (pozri prílohu 3). Niekoľko z nich sa nachádza na okrajových 
územiach, v horách alebo pozdĺž hraníc. Sídla postupne strácajú svoju populáciu, prejavuje sa tu 
segregácia chudobnej populácie. Problematická je ich situácia v oblasti zamestnanosti ako aj 
v ekonomickej a sociálnej oblasti.  
 
Zhrnutie 
 
Trend starnutia populácie a vysoký podiel vidieckeho obyvateľstva, umocnené periférnym 
charakterom zúčastnených území v rámci svojich krajín sú vážnymi prekážkami rozvoja. Na 
druhej strane existencia spoločného kultúrneho dedičstva a pokojné spolunažívanie rozličných 
národností poskytujú jedinečné rozvojové príležitosti. 

1.2.3. Životné prostredie a ochrana prírody 
Niektoré časti programového územia, napr. časť z  Szabolcs – Szatmár – Bereg, Ivano –
Frankivska a Zakarpatska regiónov sú v geografickej terminológii označované za nížiny, 
centrálne územia a východné časti sú hornaté alebo kopcovité.  
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Zásoby vody sa na programovom území nachádzajú  v povodí riek Dunaja a Tisy. Každoročné 
hodnoty prietoku vody na väčšine riek poukazujú na výrazné rozdiely počas roka. Niekoľkokrát 
do roka sa vyskytujúce záplavy, ktorým nie je možné predísť, predstavujú skutočné 
nebezpečenstvo pre obyvateľstvo. Jednou z príčin povodní je využívanie lesných zdrojov             
v povodí, ktoré nie je trvalo udržateľné. Kontrolovanie záplav stále zostáva jedným z hlavných 
problémov vo východnej časti povodia rieky Tisa (Maďarsko – ukrajinský prihraničný región). 
V Rumunsku patria k hlavným zdrojom ohrozenia okrem povodní aj zosuvy pôdy. Vo viacerých 
prípadoch ohrozuje osídlené územia erózia riečnych brehov, ako dôsledok veľkých povodní. 

Vážnou hrozbou pre kvalitu vody v miestnom aj regionálnom rozsahu je ťažobný priemysel v ešte 
fungujúcich ako aj bývalých baniach. 

Programové územie má bohatú biodiverzitu s relatívne dobre zachovaným ekosystémom. 
Chránené územia sa vyznačujú výrazným prírodným a kultúrnym bohatstvom. V programovom 
území sa nachádza niekoľko parkov a chránených území. Pohorie Karpáty pokrýva väčšinu 
územia s jedinečným prírodným ekosystémom nadnárodného významu. Za účelom zachovania 
a ochrany prírodných krás bolo vytvorených niekoľko národných parkov.  
Národný park Aggtelek, nachádzajúci sa v regióne Borsod – Abaúj – Zemplén, bol primárne 
vytvorený na ochranu geomorfologických útvarov, povrchových krasových úkazov a jaskýň. 
Krasové jaskyne v Aggteleku spolu so Slovenským krasom patria k častiam svetového 
prírodného bohatstva. V pohorí Karpáty sa nachádzajú najväčšie územia pôvodných pralesov 
v Európe, jedinečná zóna vysokohorskej fauny a flóry atď. Karpatská prírodná rezervácia 
(Zakarpatska) a jej ekosystém sa radí k najcennejším ekosystémom na Zemi a je zaradená do 
svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Región je tiež charakteristický vysokou úrovňou 
nebezpečných geologických procesov ako sú zosuvy, postranné riečne a plošné erózie atď. 
 
Programové územie je zahrnuté do Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní 
Dunaja, ktorý poskytuje širší rámec pre spoluprácu v environmentálnej oblasti a oblasti ochrany 
prírody. V programovom území sú zastúpené tri biogeografické regióny: panónsky, kontinentálny 
a vysokohorský1. 
 
V zúčastnených krajinách boli ustanovené územia NATURA 2000 pre ochranu vzácnych             
a ohrozených druhov a biotopov. V programovom území bolo ustanovených niekoľko Území 
osobitnej ochrany  a dôležitých vtáčich území, ako aj Lokality významné pre spoločenstvo         
za účelom ochrany živočíchov, rastlín a ich biotopov. 
 
Relatívna izolácia bezprostredných prihraničných území poskytla priaznivé, nerušené životné 
podmienky pre množstvo vzácnych a zraniteľných druhov. Dodnes sú jediným životným 
prostredím pre množstvo ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov územia s obmedzenou 
dopravou a pohybom osôb. („efekt hraničnej zóny“). 
 
Charakteristickou črtou územia je využívanie pôdy pre poľnohospodárske účely. Výhľadové      
aj súčasné scenáre rozvoja poľnohospodárskeho sektora významne ovplyvňujú kvalitu 
prírodného prostredia a tým aj atraktivitu územia vo všeobecnosti. 
 
 

                                                 
1 Indikatívna mapa paneurópskych biogeografických regiónov : http://www.natura.org/biogeographicregions.html 
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Zhrnutie 
 
Územie oplýva jedinečnými prírodnými zdrojmi, ktorých využitie môže výrazne prispieť             
k hospodárskemu rozvoju územia, najmä prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu. 
Zraniteľnosť ekologických systémov si však vyžaduje obozretný prístup a dôsledné uplatňovanie 
princípu trvalej udržateľnosti. 
 

1.2.4. Ekonomická štruktúra 

HDP 
Vo všeobecnosti možno povedať, že ekonomický rozvoj v programovom území zaostáva. Úroveň 
HDP v každom z regiónov je pod národným priemerom a HDP na obyvateľa je nižšia ako 30%  
v porovnaní s EÚ 27 (pozri prílohu 4). Najvyššia úroveň HDP na obyvateľa bola v Košickom 
regióne, čo činí 26% priemeru EÚ. Extrémne nízku úroveň vykazovali regióny na Ukrajine 
s hodnotami dosahujúcimi iba 3,7% priemeru EÚ (Ivano – Frankivska). Regióny Košický             
a Prešovský sa spoločne podieľajú 21,9 % na národnom HDP Slovenskej republiky. Ďalšie 
príspevky partnerských regiónov do príslušných národných rozpočtov sú pomerne okrajové 
(8,1% v Maďarsku, 4,7% na Ukrajine a 5,5% v Rumunsku).  
 
Ekonomická štruktúra sa mení v závislosti od rozdielnosti regiónov. Rozčlenením hrubej pridanej 
hodnoty na  trhových sektoroch v porovnaní k HDP, ukazuje, že sektor služieb má najväčší 
podiel na HDP participujúcich území. Na jednotlivých HDP sa podieľa  od 41,8% (Suceava) až 
do 55,2% (Zakaparkatska). Hrubá pridaná hodnota priemyslu je okolo 30% z HDP v každom 
z participujúcich regiónov okrem Zakaparkatska, kde  je 18,5%. Hrubá pridaná hodnota 
poľnohospodárstva sa pohybuje od 2,7% z HDP (Ivano-Frankivska) až do 21,4% (Suceava). 
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Mapa 2: Objem HDP na obyvateľa 

 

  

 

Trh práce 
Situácia v oblasti zamestnanosti v programovom území nie je vyrovnaná. Miera zamestnanosti je 
vyššia vo väčších mestách regiónu. Štruktúra zamestnanosti v slovenských, maďarských 
regiónoch a regióne Suceava zodpovedá moderným ekonomickým štruktúram, viac ako 50% 
ekonomicky aktívnych zamestnáva terciárny sektor  (pozri prílohu 5). Avšak nachádzajú sa tu aj 
regióny, kde percento ľudí zamestnaných v priemysle je stále relatívne vysoké: od 37,5% 
v Prešovskom  kraji až do 48,4% v regióne Satumare. Zamestnanosť v poľnohospodárstve 
vykazuje priemerné hodnoty, ktoré sú vo väčšine územia blízko k priemeru EÚ 15  a EÚ 25 – 
rumunská časť (3%), Slovensko (5,2%), Maďarsko (3,6%), Ivano-Frankivska na Ukrajine. 
Výnimkou sú regióny Zakaparkatska a Chernivetska, kde dosahujú hodnoty v tomto poradí 
28,6% a 29,2%.  
 
Nezamestnanosť na programovom území sa vyvíjala počas transformačného obdobia. Hlavné 
priemyselné odvetvia zanikli, čoho dôsledkom rýchlo vzrástla aj nezamestnanosť. Priemerná 
miera nezamestnanosti v programovom území je okolo 10 – 11%. Existujú však značné rozdiely 
v ukazovateli miery nezamestnanosti medzi jednotlivými krajinami. Vysoká miera 
nezamestnanosti stále poukazuje na jeden z hlavných problémov na slovenskej aj maďarskej 
strane hranice a v časti ukrajinského územia (11,6% a 23,1% a 10,2% a 9,8% v Ivano –
Frankivska a v Chernivetska). Nezamestnanosť je v týchto regiónoch skutočným problémom. 
Situácia v Rumunsku a na Ukrajine je v tomto smere značne odlišná. V troch rumunských 
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regiónoch, vrátane Zakarpatska, vykazuje miera nezamestnanosti nižšiu úroveň 7,8% a 7%           
v Suceave a Zakarpatsku, ktorá klesá  k 4,6% v Maramures a len 2% v Satu Mare.  

 

Hlavné odvetvia, produkty a organizačná štruktúra 

Súkromné a na dosahovanie zisku orientované spoločnosti z programového územia predstavujú 
vysoký podiel na národnom dôchodku. Regióny sa výrazne líšia v počte podnikov na 1000 
obyvateľov. V maďarských regiónoch je najväčší počet MSP, najnižší počet bol zaznamenaný             
v ukrajinských regiónoch. V slovenských regiónoch sa počet MSP pohybuje medzi 13 v Košickom 
kraji a 11 v Prešovskom. V Rumunsku sa počet MSP na 1000 obyvateľov pohybuje od 17 v Satu Mare 
do 12 v Suceava (pozri prílohu 6). 

Počet a aktivita MSP zohrávajú dôležitú úlohu v lokálnej zamestnanosti a nepriamo v lokálnom 
ekonomickom rozvoji zúčastnených regiónov. Napriek tomu existujú určité bariéry, napr. slabo 
rozvinutá infraštruktúra na podporu podnikov, nedostatok partnerstva medzi ekonomickými 
aktérmi a nízka úroveň investícií. 

Najčastejšími oblasťami pôsobenia podnikov na maďarskej strane sú poľnohospodárstvo, 
cestovný ruch a priemysel. V slovenskom prihraničnom regióne je dynamický nárast počtu 
malých a stredných podnikov jedným zo základných prvkov podporujúcich ekonomický rozvoj. 
Aktivity podnikov na rumunskej strane sa orientujú najmä na cestovný ruch, dopravu                   
a priemysel. Vysoký počet manuálnych pracovníkov dokazuje potenciál a rastúci význam malých 
a stredných podnikov pre lokálnu zamestnanosť. 
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Mapa 3: Počet MSP na 1 000 obyvateľov 

 

   

 

Cestovný ruch  

Hlavnými turistickými atrakciami v prihraničných regiónoch sú prírodné scenérie. Pozdĺž rieky Tisa 
(Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko) je obľúbená riečna turistika. Každá strana programového územia 
disponuje turistickými destináciami v horských oblastiach (Karpaty a pohorie Oas). Okrem tohto 
územie oplýva  významným kultúrnym dedičstvom. Rumunské drevené kostoly z Maramures boli 
zapísané do zoznamu UNESCO ako svetové kultúrne dedičstvo v roku 1999. Suceava má najviac 
zalesnené územie v Rumunsku. Programové územie je veľmi bohaté na termálne a minerálne vodné 
zdroje. Na Slovensku a v Maďarsku sa nachádza mnoho kúpeľných a liečebných zariadení. 

 
Prírodné úkazy ako pohoria, rieky, lesy, krasové jaskyne, bohatá biodiverzita, kultúrne dedičstvo 
a početné zastúpenie kúpeľných a liečebných zariadení, ktoré sa nachádzajú v programovom 
území, slúžia ako dobrá základňa na rozvíjanie rôznych druhov cestovného ruchu                     
ako ekoturistika, kúpeľníctvo, vidiecka turistika atď.  
 
Viac ako 60% z celkovej ubytovacej kapacity územia sa nachádza v troch (Borsod – Abaúj –
Zemplén, Prešov a Ivano – Frankivska) z desiatich participujúcich regiónov. V zostávajúcom 
území sa nachádza nižší počet ubytovacích kapacít. 
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Celkový počet prenocovaní naznačuje nedostatočne využívanie ubytovacích kapacít, ktoré 
sa pohybuje v rozpätí od 8,4% v Szabolcs – Szatmár – Bereg regióne až do 67,8% v regióne 
Chernivetska. Priemerný počet prenocovaní je 2,3 nocí na osobu. Najvyššie údaje vykazuje 
región Ivano – Fankivska (5,6 strávených nocí) a najnižšie hodnoty vykazuje región Satu Mare 
(1,6 strávených nocí). Tento nevyužitý potenciál môže byť čiastočne zapríčinený aj slabými 
propagačnými aktivitami turistických destinácií na hraničných územiach a nedostatočne 
rozvinutým turistickým informačným systémom (pozri prílohu 7). 
 
Rozvoj turizmu predstavuje veľký potenciál pre zníženie podielu migrácie a to cestou vytvárania 
pracovných príležitostí a tým aj vzrastajúcich príjmov. Bude dôležite naplniť očakávania 
návštevníkov a prilákať viac turistov na toto územie. 
 

Zhrnutie 
 
Hlavnou črtou ekonomickej štruktúry je jej nevyváženosť, ktorej prejavom sú výrazné rozdiely v 
HDP. Nedostatok inovácií, nezamestnanosť vo viacerých oblastiach a vysoký podiel 
poľnohospodárskeho sektora vo všeobecnosti reprezentujú vážne úzke miesta pre rozvoj. Na 
druhej strane existencia veľkého potenciálu v cestovnom ruchu a niekoľkých rozvíjajúcich sa 
miest ako aj dostatok pracovných síl môžu poskytnúť základ pre postupné zlepšovanie sa 
všeobecnej ekonomickej výkonnosti regiónu. 

 

1.2.5. Infraštruktúra 
 

Doprava 
V dôsledku geografickej polohy hraničného územia jeho dostupnosť závisí od množstva a kvality 
cestnej komunikácie. Cestné a železničné spojenia sú relatívne dobre rozvinuté, ale kvalita 
hlavných a malých komunikácii je rozdielna. V západno-východnom smere na slovenskej 
a rumunskej strane nie je vybudované žiadne prepravné spojenie vysokej úrovne (diaľnice, 
rýchlostné cesty). Dopravná dostupnosť v Maďarsku je na niečo vyššej úrovni. Cesta pre 
motorové vozidlá M3 medzi Budapešťou a Debrecínom zaisťuje východno-západnú dostupnosť 
vo východnej časti regiónu. Táto diaľnica je súčasťou Koridoru č.V (Benátky – Terst – Ljublana 
–Užgorod – Ľvov). Podmienky cestnej komunikácie na celom území nezodpovedajú štandardom 
EÚ. Kvalita cestných komunikácii na ukrajinskej strane hranice, osobitne v horských oblastiach 
a počas zimnej sezóny nie je dostatočná.  
 
Vybavenie územia železničnou sieťou  a dostupnosť väčších miest je postačujúca. Nedostatky sú 
v dostupnosti  niektorých menších sídiel na Slovensku a Maďarsku, ktoré nemajú žiadne 
železničné spojenie. Železničné prepravné spojenie na ukrajinsko – slovenskej a ukrajinsko –
maďarskej hranici môžeme charakterizovať ako dvoj – železničný systém, nakoľko sa tu 
nachádzajú odlišné  rozchody  koľajníc. Tento systém prechádza slovenskými hranicami              
a zasahuje až do Košíc. 
 
Medzinárodnú leteckú prepravu  zabezpečuje medzinárodné letisko v Košiciach, Užhorode, 
Ivano – Frankivsk, Chernivtsy, Miskolc, Nyíregyháza, Baia Mare. Medzinárodné letisko v  Satu 
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Mare sa nachádza 60 km od letiska Baia Mare, kde práve prebieha modernizácia. Letisko 
v Suveave bolo zmodernizované tak, aby mohlo odbavovať aj  medzinárodne lety. Počet letov 
a pasažierov závisí od regionálnej premávky. 

Hrani čné priechody 
Priemerná hustota hraničných priechodov sa medzi členskými štátmi EÚ a hranicou Ukrajiny javí 
ako relatívne dobrá. V priemere sa tu nachádza jeden hraničný priechod každých 28 km. Avšak 
hustota hraničných priechodov sa značne odlišuje v závislosti od jednotlivých hraníc. Napríklad 
na maďarsko – ukrajinskej hranici sa hraničný priechod ( železničný, cestný, pre peších) 
nachádza každých 22,4 km ale na maďarsko – slovenskej hranici len každých 49,6 km. Na 
hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou môžeme hraničný priechod nájsť každých 31 km. 
Keby sme sa pozreli na regionálnu úroveň, tak v Suceave sa nachádza hraničný prechod každých 
15,9 km, kým v Maramures iba každých 54,4 km. Na slovensko-ukrajinskej hranici (dlhej 97,6 
km) sa spolu nachádza päť hraničných priechodov pre cestujúcich ( každých 19,6 km).  

 

Počet cestných prechodov a prechodov pre peších a ich kapacita stále zaostáva za požiadavkami 
(1 na 48 km). Technické podmienky a kapacity pre bežné odbavovanie nie sú adekvátne na 
zvládnutie veľkej premávky. Dlhé čakacie doby na hraniciach  výrazne narúšajú rozvoj 
cestovného ruchu v programovom území a spoluprácu medzi jeho obyvateľmi. Víza, ktoré sú 
stále potrebné na cestu do Ukrajiny, predstavujú výraznú bariéru pre spoluprácu jednotlivých 
štátov participujúcich na  programe.  

Infraštruktúra  životného prostredia 
Rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú životné prostredie v programovom území, sú tieto: 

• nedostatočná kapacita vodohospodárskych objektov (nedostatočná kapacita kanalizačnej 
siete a čističiek odpadových vôd) 

• nedostatočné riadenie odpadového hospodárstva 
• cestná preprava 
• priemyselné emisie (tepelné elektrárne spaľujúce fosilné palivá) 
 

V maďarskom prihraničnom regióne je napojenie sídiel k sieti pitnej vody takmer dokončené. 
Avšak systém kanalizácie je rozvinutý nedostatočne. Situácia vo vidieckych oblastiach však 
zostáva stále kritická.  Podmienky sú alarmujúce hlavne v malých obciach nachádzajúcich sa 
pozdĺž hraníc. Aj napriek vybudovanej kanalizačnej sieti v niektorých sídlach nie je záujem 
domácnosti využívať tieto služby a napojiť sa na verejnú kanalizáciu.  
  
Situácia v Rumunsku sa veľmi neodlišuje hoci takmer 80 % mestskej populácie má pripojenie na 
rozvod pitnej vody a verejnú kanalizačnú sieť. Situácia vo vidieckych regiónoch je kritická. 
Systém verejných služieb je v zlom stave.  Na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je 
odkázaných takmer  20% obyvateľstva a nedostatočný je aj kanalizačný systém. V Satu Mare iba 
2.4%, v Suceava 3.1% a v Maramures 5.6% z vidieckej populácie je napojených na verejné 
vodné zdroje. Na zachovanie ekosystému, ktorý je znečisťovaný predovšetkým domácnosťami 
a verenými inštitúciami, sú potrebné investície. Rozsiahle odlesňovanie a znečisťovanie sú 
faktormi, ktoré aj naďalej zhoršujú životné prostredie.  
 
V slovenskom prihraničnom regióne rozvoj verejnej kanalizácie značne zaostáva za zásobovaním 
pitnou vodou z verejných vodovodov. Množstvo veľkých miest má vybudovaný kanalizačný 
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systém iba čiastočne alebo kanalizačný systém bez čističky odpadových vôd.  Z toho dôvodu je 
iba malý podiel populácie  (niečo nad  polovicu) pripojený k verejnému kanalizačnému systému. 
  
V regiónoch Zakarpatska, Ivano – Frankivska a Chernivetska sa vodovodné siete a čističky 
odpadových vôd nachádzajú iba v mestách a  niektorých samosprávnych oblastiach.                  
Vo vidieckych regiónoch je najbežnejším problémom nedostatok vybudovanej technickej 
infraštruktúry. Čo sa týka zásobovania vodou, základná úloha sa orientuje  na ochranu vodných 
zdrojov a na vybudovanie verejnej vodovodnej siete. Okrem toho v regiónoch Chernivetska         
a Ivano – Frankivska prevažuje najmä priemyselné znečistenie. V regióne Zakarpatska 
priemyselné znečistenie postupne klesá ale existuje značné znečistenie komunálnych vôd vo 
veľkých mestách. Povrchové vody sú výrazne kontaminované čo ohrozuje potenciál cestovného 
ruchu. 
 
Stále nevyriešený zostáva problém odpadového hospodárstva na programovom území. Najhoršia 
je situácia v malých obciach prihraničnej oblasti. Pozitívne sa vyvíja trend v implementácii 
systému recyklácie komunálneho odpadu, problém však stále nie je doriešený, pretože ťažkosti 
spojené so spracovávaním a likvidáciou odpadu naďalej pretrvávajú. 

 

Telekomunikačné siete 
V poslednom desaťročí sa v programovom území situácia v oblasti telekomunikácii zlepšovala 
veľmi rýchlo. V regióne vzrastá používanie mobilných telefónov a využívanie internetových 
služieb. 
 
Na maďarskom území je v priemere okolo 250 z 1000 obyvateľov vybavených pevnou 
telefónnou linkou. V Prešovskom a Košickom kraji je podobná štatistika, 180 až 220 z 1,000 
obyvateľov má telefónne spojenie, kým v Rumunsku len 140. Napriek štatistickým údajom zo 
Szabolcs – Szatmár – Bereg, Borsod – Abaúj – Zemplén a Rumunska (v tomto poradí 14; 13,8     
a 15 predplatiteľov internetových služieb na 100 obyvateľov) je prístup k internetu značne 
rozdielny oproti štandardom EÚ. Na zostávajúcom území je prístup k internetu výrazne 
obmedzený (1,41 osoby na 100 obyvateľov na Slovensku a menej než 1 osoba na 100 obyvateľov 
na Ukrajine). 

Zhrnutie 

Zatiaľ čo veľké, najmä východo – západné dopravné toky môžu povzbudiť určitý typ 
hospodárskeho rozvoja, najvážnejšou prekážkou pre lepšiu spoluprácu je preťažená 
a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, najmä na ukrajinskej hranici. 

Zabezpečovanie všetkých typov environmentálnej infraštruktúry výrazne zaostáva za európskymi 
štandardmi. 

1.2.6. Vzdelávanie, výskum 
Čo sa týka najvyššieho  dosiahnutého vzdelania, väčšina populácie v programovom území má 
ukončené stredoškolské vzdelanie. Len malý podiel (okolo 7%) populácie má vysokoškolský 
titul. 
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Najvýznamnejšie univerzitné centrá sa na Ukrajine nachádzajú v Chernivtsy a  Ivano – 
Frankovsk. Vedľa nich sa nachádzajú aj ďalšie centrá Mukačevo a Užhorod, každé s dvomi 
vyššími vzdelávacími inštitúciami.  
Na rumunskom území sa nachádzajú 4 centrá vyššieho vzdelávania v regióne Satu Mare, 3 centrá 
vyššieho vzdelávania v regióne Maramures a 1 centrum v regióne Suceava.  
 
Najdôležitejšie centrum vyššieho vzdelávania v maďarskej časti programového územia je 
Univerzita v Miškolci. Popri tradičných odborov (technický, priemyselný), boli otvorené nové 
kurzy (ekonomika, právo) za účelom zachytenia nových trendov v súčasnej spoločnosti. 
Neďaleko od Miškolca sa nachádza ďalšie tradičné vzdelávacie centrum  v regióne  Nyíregyháza, 
kde sa nachádza Vzdelávacie zariadenie pre učiteľov. Obe inštitúcie poskytujú aj vzdelávanie 
v environmentálnych vedách. 
 
V slovenskej časti programového územia sa vysoké školy nachádzajú v Prešove – Prešovská 
univerzita a Košiciach – Technická univerzita, Univerzita P.J. Šafárika a  Univerzita 
veterinárneho lekárstva. Prešovská univerzita sa orientuje najmä na spoločenské a humanitné 
vedy, Univerzita P. J. Šafárika poskytuje vzdelávanie v spoločenských, humanitných, prírodných 
a lekárskych vedách. 
 
Niekoľko výskumno – vývojových (VaV) centier sa nachádza v Borsod – Abaúj – Zemplén                 
a Szabolcs – Szatmár – Bereg (podľa poradia 24 a 21). 
 
Regióny Košický, Zakarpatska a Chernivetska sa nachádzajú v strednej pozícii vzhľadom na 
VaV. Súčasne najvyššia úroveň kapitálových výdavkov bola alokovaná v regiónoch Ivano – 
Frankivska, Chernivetska a Suceava (9 centier, ktoré zamestnávajú veľký počet vedeckých 
pracovníkov a inžinierov a fungujúcich s vysokou úrovňou kapitálových výdavkov).                   
V rumunských prihraničných regiónoch prebieha niekoľko projektov z oblasti VaV: 333 v 
Suceava, 103 v Satu Mare a 71 v Maramures. Región Chernivetska je najviac rozvinutý čo sa 
týka oblasti implementácie VaV projektov (726 projektov). Aj tieto údaje ukazujú, že je tu 
skutočný potenciál pre rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti VaV.  
 
Zhrnutie 
 
Napriek tomu, že súčasné inovačné kapacity sú slabé, existencia prosperujúcich univerzít 
a projektov v regióne môžu poskytnúť základ pre postupné zlepšovanie výkonnosti v tomto 
sektore. Súlad medzi výstupom vzdelávacieho systému a potrebami ekonomiky je nedostatočný. 
Zlepšenie väzieb medzi požiadavkami priemyslu a ponukou vzdelávacieho systému môže byť 
reálnym prínosom pre hospodárstvo regiónu. 

 

1.3. Súlad s inými programami a existujúcimi stratégiami 

Spoločný operačný program ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina je úzko prepojený 
s množstvom stratégii, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na EÚ, národnú, regionálnu a lokálnu úroveň 
v programovacom území Spoločného operačného programu (SOP), ktorý pri definovaní stratégie 
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vychádza z relevantnej strategickej orientácie a taktiež z aktivít podporovaných v ďalších programoch 
a iniciatívach, aby zaistil spojitosť svojich priorít v rámci širokej regionálnej spolupráce. 

Počas fázy implementácie SOP, SRO/STS budú hľadať doplnenia a príležitosti na synergiu s ďalšími 
iniciatívami a bude sa dbať na to, aby sa koncentrovali všetky možné fondy a tým sa zabezpečila 
najvyššia pridaná hodnota. 

1.3.1 Koherencia s politikami a programami EÚ 

a) Ďalšie programy cezhraničnej a regionálnej spolupráce v programovom území 

V oprávnenom území programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina EÚ podporuje 
aj ďalšie programy cezhraničnej a regionálnej spolupráce v celej regionálnej škále (Východná oblasť, 
Interreg IV C, Juhovýchodná Európa) a taktiež podporuje projekty implementované v rámci 
Programov susedstva. Osobitne sa bude pozornosť venovať tým programom, ktoré sa budú realizovať 
ako súčasť SOP, ktoré budú brať do úvahu potenciál pre synergiu a nebudú sa prekrývať. 

 

� Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina 2004 – 2006   

Tento program disponoval s rozpočtom cca. 32 mil. EUR z ERDF  v Maďarsku a Slovensku 
a finančným príspevkom z TACIS na Ukrajine. Spoločný operačný program slúži ako základ pre 
úspešné čerpanie prostriedkov z EÚ určených na cezhraničnú spoluprácu prihraničného územia.  

Globálnym cieľom Programu susedstva bolo posilnenie ekonomickej a sociálnej integrácie 
prihraničného územia.  

Cieľom Programu susedstva bolo podporovať rozvoj trilaterálnej hranice k spoločnej, do budúcna 
orientovanej ekonomiky a životného priestoru, nárast konkurencieschopnosti v európskom kontexte, 
posilnenie udržateľných životných podmienok v oprávnenom území  a napomôcť prekonať regionálne 
nevýhody spôsobené separáciou národnými hranicami. Preto všetky projekty financované cez Program 
susedstva musia dokázať spoluprácu s cezhraničným partnerom a projekt musí mať cezhraničný dopad 
na oprávnené územie.  

Aj napriek tomu, že sa počas prípravy programu vyskytlo veľa zmien, ktoré boli zohľadnené, základ 
platí dodnes. Stratégiu navrhnutú pre obdobie 2007 – 2013 je preto možné považovať za evolučný 
stupeň  stratégie Programu susedstva 2004 – 2006. 

 

� PHARE/TACIS Program susedstva Rumunsko – Ukrajina 2004 – 2006  

Program susedstva Rumunsko – Ukrajina 2004 – 2006 financoval projekty zameriavajúce sa na 
sociálny a ekonomický rozvoj, rozvoj integrovaného systému infraštruktúry v hraničných územiach 
a takisto na projekty vzájomnej spolupráce Ľudia ľuďom. 

Tieto dva bilaterálne/trilaterálne programy cezhraničnej spolupráce predstavujú predchodcov SOP, 
pričom ich implementácia bude pokračovať až do roku 2010. SRO a SMV budú klásť dôraz na riziko 
duplicity, prekrývania sa alebo dvojitého financovania projektov počas tohto obdobia, samostatná 
pozornosť bude venovaná načasovaniu a definovaniu priorít pri výzvach na predkladanie projektových 
žiadostí.  

SOP bude tiež stavať na skúsenostiach z Programov susedstva. Hodnotenie  vykonané v auguste 2006 
kládlo dôraz na projekty miestneho rozvoja, založené na miestnych iniciatívach v súlade s národnými 
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a regionálnymi rozvojovými programami. Pri  implementácii SOP sa bude prihliadať na skúseností 
z hodnotenia týchto programov. 

 

� ENPI Regionálny program Východ  2007 – 2013  

 
Uvedený program ENPI pokrýva sedem východoeurópskych a juhokaukazských krajín vrátane 
Ukrajiny. Bude podporovať spoluprácu v  kľúčových regionálnych otázkach, ktoré sú 
identifikované v Strategickom dokumente 2007 – 2013 a Indikatívnom programe 2007 – 2010. 
Stavia na regionálnom programe Tacis (2004 – 2006), ktorý sa zameriava na rôzne tematické 
oblasti ako napríklad trvaloudržateľné riadenie prírodných zdrojov, podporu obchodu 
a investovania (časť doprava cez TRACECA program a energetika cez INOGATE program), 
súdnictva a vnútorných záležitosti.  

Komplementarita medzi podporou poskytovanou ENPI Regionálnym programom Východ a  SOP je 
podobná vo väčšine priorít regionálnych programov: Priorita 1, zameriavajúca sa na dopravné              
a energetické siete a regionálnu spoluprácu medzi MSP; Priorita 2, zameriavajúca sa na životné 
prostredie; Priorita 3, sústreďujúca sa na hraničné riadenie, migráciu a clá a Priorita 4 podporujúca 
vzťahy ľudia ľuďom.    

� Interreg IV.C Medziregionálny program 2007 – 2013  

 
Oprávnené územie Maďarska, Slovenska, Rumunska, Ukrajiny je taktiež súčasťou 
medziregionálneho programu spolupráce Interreg IV C zameraného na podporu územnej 
spolupráce, ktorý bude implementovaný počas tohto obdobia. Medzi programami Interreg a  SOP 
existuje značná synergia vzhľadom na tie  priority a typy oprávnených projektov, ktoré sú 
podobné s SOP, s prihliadnutím na fakt, že program Interreg koncentruje ich podporu na 
partnerov z krajín EÚ. 
 
Interreg IV C sa zameriava na podporu lokálnych a regionálnych inštitúcií a orgánov 
spravovaných verejnou správou. Projekty môžu zahŕňať partnerov z najmenej troch rozdielnych 
krajín, z ktorých aspoň dvaja musia byť členmi EÚ. Program je usporiadaný do dvoch 
tematických priorít: inovácie a znalostná ekonomika a životné prostredie a  prevencia rizík. 
Niektoré opatrenia (napr. podpora rozvoja MSP, VaV a inovácie, rozvoj ľudských zdrojov, 
ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo) môže byť z tohto 
dôvodu podporované doplňujúcim spôsobom na oprávnenom území z oboch programov Interreg 
IV C a SOP. 
 

 

� Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodnej Európy 2007 – 2013   

Územie oprávnené pre program SOP je takisto aj súčasťou Programu nadnárodnej spolupráce 
Juhovýchodnej Európy (JVE), ktorý zahŕňa regióny zo 17 krajín. Niektoré opatrenia (napr. 
napomáhanie inováciám, ochrana životného prostredia a zlepšovanie prístupnosti)  môže byť 
podporované z programu JVE ako aj z programu SOP. Z toho dôvodu môže byť dosiahnutá 
súčinnosť jednotlivých aktivít, pričom je potrebné vyhnúť sa dvojitému financovaniu.  
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b) Súčinnosť s národnými programami a stratégiami 

SOP sa zameriava na miestnych aj  regionálnych aktérov a s nimi súvisiace cezhraničné 
záležitosti, ktoré sú doplňujúce k fondom EÚ a k maďarským, slovenským, rumunským stratégiám 
a programom. 

Tri členské štáty EÚ vypracovali svoje Národné strategické referenčné rámce, ktoré slúžia ako základ 
pri podpore zo štrukturálnych fondov. Pričom podpora z EÚ smerujúca na Ukrajinu je alokovaná 
v rámci Európskej politiky susedstva a spoločne dohodnutých Akčných plánov.  

  

1. Národný strategický referenčný rámec Maďarska 2007 – 2013  

Globálny cieľ Národného strategického referenčného rámca Maďarska je formulovaný ako „rast 
zamestnanosti a vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rast”. V súvislosti s týmto cieľom je 
v rámci NSRR identifikovaných šesť priorít.  

• Rozvoj hospodárstva 
• Rozvoj dopravy 
• Obnova občianskej spoločnosti 
• Rozvoj energetiky a ochrany životného prostredia 
• Rozvoj regiónov 
• Štátna reforma 

Faktor  rozhodujúci pre obnovu krajiny je podľa NSRR posilnenie regionálnej a sociálnej kohézie       
a eliminácia regionálnych disparít.  Tento zámer bude dosiahnutý prostredníctvom viacúrovňovej 
kohézie, čo znamená, že sa budú eliminovať jednak medziregionálne rozdiely a prostredníctvom 
prehlbujúcej sa spolupráce medzi maďarskými a inými európskymi regiónmi Maďarsko prispeje ku 
kohézii Európskeho regiónu ako celku.  

2. Národný strategický referenčný rámec Rumunska 2007 – 2013  

Hlavným cieľom Rumunského Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013  je 
posilnenie ekonomickej a sociálnej kohézie Rumunska, eliminácia regionálnych disparít a vhodné 
uplatňovanie spoločných európskych politík, predovšetkým cieľov Lisabonskej stratégie 
(trvaloudržateľný ekonomický rast a tvorba pracovných miest).  NSRR vychádza z Národného 
rozvojového plánu, ktorý zastrešoval aktivity financované z národných, európskych a iných 
finančných zdrojov  určených na podporu rozvoja Rumunska.  

Cieľom pomoci NSRR je „znižovanie ekonomických a sociálnych disparít rozvoja medzi Rumunskom 
a štátmi EÚ a to vyprodukovaním 15 – 20%  dodatočného rastu HDP“ 

Boli identifikované nasledujúce 4 tematické priority: 

- Prispôsobenie základnej infraštruktúry k európskym štandardom ; 
- Dlhodobý rast konkurencieschopnosti ekonomiky Rumunska; 
- Rozvoj a efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov Rumunska; 
- Budovanie efektívnej administratívnej kapacity. 

Integrované plánovanie a koordinovanie implementácie tých priorít, ktoré sú súčasťou sektorových 
a regionálnych operačných programov má za cieľ čo najlepšie využiť prostriedky zo Štrukturálnych 
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fondov a  Kohézneho fondu, ktoré budú prispievať k vyrovnávaniu regionálneho rozvoja, ako 
regionálne priority. 

Bola zvážená aj previazanosť a úzka spolupráca pri rôznych aktivitách s prihraničnými regiónmi 
susedných krajín, predovšetkým na aktivity so zameraním na adresnosť spoločných výziev. Orgány na 
úrovni NUTS III zabezpečujú súlad a jasné vyšpecifikovanie cieľov financovaných z Európskej 
územnej spolupráce, cieľov spadajúcich pod cieľ Konvergencia a aktivity patriace pod Národný plán 
rozvoja vidieka a rybolovu.  

Vzťah medzi stratégiou SOP a stratégiou iných operačných programov cezhraničnej spolupráce, ako aj 
vybrané časti Rumunského oprávneného územia, boli prehodnotené na úrovni Rumunského 
národného orgánu. V súvislosti s dosiahnutím synergie bola stratégia pripravovaná v súčinnosti s 
partnermi, zloženými s kľúčových aktérov na miestnej úrovni, bola konzultovaná  s Riadiacim 
orgánom pre Cieľ 1 a 3, so zástupcami jednotlivých ministerstiev a bola verejne prerokovaná. 

3. Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007 – 2013 

Národný strategický referenčný rámec SR ustanovuje rámec pre formulovanie rozvojových 
operačných programov reflektujúcich na ciele Lisabonskej a Göteborgskej stratégie.  

NSRR SR pre programové obdobie 2007 – 2013 je v súlade s cieľmi EÚ “Konvergencia a Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť”.  

Strategický cieľ Slovenskej republiky formulovaný  NSRR pre obdobie 2007 – 2013 znie nasledovne: 

“Výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a ekonomiky a zamestnanosť pri 
rešpektovaní trvaloudržateľného rozvoja”  

V nadväznosti na identifikované disparity a faktory rozvoja sa NSRR zameriava na nasledujúce 
tematické strategické priority: 

• Infraštruktúra a regionálna dostupnosť 
• Vedomostná ekonomika 
• Ľudské zdroje 

 

4. Národná stratégia regionálneho rozvoja Ukrajiny 2004 – 2015  

SOP je zosúladený s ukrajinskou národnou politikou. Ukrajinská vláda schválila zákon o cezhraničnej 
spolupráci za účelom odstránenia inštitucionálnych, právnych a finančných prekážok spolupráce. 
Taktiež schválila Národnú stratégiu regionálneho rozvoja pre Ukrajinu na roky 2004 – 2015. 

Geografická poloha Ukrajiny vytvára predpoklady pre medzinárodnú politickú, obchodnú, 
hospodársku a kultúrnu spoluprácu so susednými krajinami. Stratégie regionálneho a socio – 
ekonomického rozvoja so špecifickými cezhraničnými prvkami sa budú rozvíjať prostredníctvom 
regionálnych organizácií,  zodpovedných za cezhraničný program.  

Cieľom Národnej stratégie regionálneho rozvoja Ukrajiny je vytváranie podmienok pre 
konkurencieschopnosť regiónu,  podporovať neustály rozvoj založený na nových technológiách, 
vyššej produktivite priemyslu a tvorbe pracovných miest. 

Strategickým cieľom Ukrajiny je vytvorenie predpokladov na získanie členstva v Európskej únii, 
zabezpečenie trvaloudržateľného ekonomického rastu, založenie inovačného rozvojového modelu        
a orientácia sociálnej politiky na hospodársku politiku.  
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Smerovanie priorít strategického rozvoja je nasledovné: 

1. Prostredníctvom rastu investícií budovať a obnovovať infraštruktúru krajiny a jej 
regiónov; 

2. Reštrukturalizácia ekonomiky prostredníctvom jednotlivých regiónov a podporovať 
ich diverzifikáciu založenú na nových technológiách; 

3. Rozvoj ľudských zdrojov; 
4. Rozvoj regionálnej spolupráce. 

� Podpora Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre Maďarsko, 
Slovensko a Rumunsko 

Všetky členské štáty vypracovali Národný strategický plán (NSP) pre rozvoj vidieka, ktorý je 
implementovaný Národným programom rozvoja vidieka (NPRV). Cieľom týchto programov je 
zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a lesníctva prostredníctvom zvyšovania 
efektivity a kvality produkcie pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja a ekologického 
hospodárstva vo vidieckych oblastiach. 

Základ tvoria nasledovné prioritné osi, pričom každá z nich definuje súvisiace priority nasledovne: 

Os 1: Zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – 
cieľom je rast konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a lesného priemyslu. 
Os 2: Zlepšovanie životného prostredia a krajiny -  celkovým cieľom je vytvoriť 
multifunkčné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo s priaznivým dopadom na životné 
prostredia, prírodu a krajinu. 
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diferenciácia vidieckej ekonomiky – 
definované priority v tejto osi prispejú k zvyšovaniu zamestnanosti vo vidieckych 
oblastiach a podporia samosprávne obce. 
Os 4: Leader – cieľ je definovaný ako podpora budovania a rozvoja lokálneho partnerstva 
a využívanie vnútorného potenciálu vidieckych oblastí. 

 

� Európska politika susedstva a Ukrajina 

V kontexte Európskej politiky susedstva sa spolupráca s Ukrajinou rozvíja od roku 2007 a je 
realizovaná najmä prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý 
nahradil program Tacis tak ako aj veľký počet tematických podpôr. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje 
prostredníctvom programu ENPI, je určovaná podľa politických cieľov, špecifikovaných v Akčnom 
pláne EÚ – Ukrajina, ktorý bol prijatý v roku 2005 a smeruje do prioritného územia, ktoré bolo 
identifikované v Štátnom strategickom dokumente 2007 – 2013 a v Národnom indikatívnom programe 
(NIP) pre roky 2007 – 2010. 

SOP je v súčinnosti s  cieľmi v Akčnom pláne, ako ekonomická a sociálna reforma, rozvoj energetiky 
a dopravnej siete, skvalitnenie spolupráce v otázkach súvisiacich so životným prostredím a s podporou 
vzájomnej spolupráce Ľudia ľuďom. Cezhraničná spolupráca bude dopĺňať a profitovať z cieľov 
rozvoja a implementácie a z efektívnej legislatívy pre cezhraničnú a regionálnu spoluprácu. 

SOP sa bude zhodovať s cieľmi nachádzajúcimi sa v Štátnom strategickom dokumente na roky 2007 –
2013 pre cezhraničnú spoluprácu a stanovuje, že ENPI bude podporovať celú škálu projektov, od 
malých lokálnych iniciatív v spolupráci s  lokálnou administratívou a neštátnymi 
organizáciami/občianskymi združeniami až po  celú škálu projektov, ktorá zahŕňa veľký počet 
partnerov a taktiež dovoľuje investovanie aj v kontexte cezhraničnej spolupráce. 
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c) Ďalšie relevantné politiky EÚ a programy 

� Podpora infraštruktúry (Európska investičná banka) 
Európska investičná banka (EIB) podporuje priaznivé podmienky pre integráciu, vyvážený rozvoj 
a ekonomickú a sociálnu súdržnosť členských štátov EÚ prostredníctvom poskytovania 
dlhodobých pôžičiek. 
 
Mandát, oprávňujúci EIB na pôžičkové operácie pre Ukrajinu, bol schválený Európskou radou 
v decembri 2004 pre sektor životného prostredia, dopravy, telekomunikácii a energetickej 
infraštruktúry s prioritami, ktoré sú dané Trans – europskou sieťou a  majú cezhraničný význam 
v EÚ. 
 
V súvislosti s novým externým mandátom disponuje EIB rozpočtom € 3,7 miliárd, ktorý je 
k dispozícii pre „Východné susedstvo“ a Rusko. 
 
Práce na vytvorení realizovateľného portfólia pôžičiek v Ukrajine sa začali v prvej polovici roka 
2006. 

d) Súčinnosť s ďalšími medzinárodnými programami a iniciatívami 

V definovaní svojej stratégie a priorít SOP počíta s aktivitami, ktoré budú podporované ďalšími 
poskytovateľmi pomoci a medzinárodnými finančnými inštitúciami, tak, ako je to popísané 
v nasledovnom texte. 
 

� Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj  
V Rumunsku EBRR podporuje investície do infraštruktúry, zatraktívňovanie priamych 
zahraničných investícií a podporuje finančný sektor. Takisto sa snaží posilňovať kapacity vo 
verejnej správe a  v miestnych inštitúciách, ktorých úlohou je využívanie prostriedkov                  
z európskych fondov. 
 
Na Ukrajine EBRR podporuje zlepšovanie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosť 
v súkromnom sektore, zvyšovanie inštitucionálnej kapacity finančného sektora a  úrovne 
finančných prostriedkov dostupných pre MSP, modernizáciu ciest , železníc, prístavov a leteckej 
infraštruktúry ako aj sektor energetiky, plynu a ropy. 

� Svetová banka 
Svetová banka na Ukrajine aktívne  financovala aktivity podporujúce reformu verejného sektora, 
finančnú reformu, rozvoj súkromného sektora a oblasť životného prostredia. Projekty osobitného 
významu predstavujú projekty podporujúce MSP a ukrajinský e–Rozvojový projekt. V oblasti 
ochrany životného prostredia Svetová banka pomáhala Ukrajine  so začatím programu ochrany 
pitnej vody. Prostriedky Svetovej banky sú tiež využívané na znižovanie znečisťovania ovzdušia 
a znečistenia poľnohospodárskej produkcie.  
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e) Ďalší bilaterálni poskytovatelia pomoci 
 

� USAID  

USAID  sa na Ukrajine zameriava na tri hlavné oblasti: ekonomický rast, demokraciu a riadenie, 
zdravie a sociálne zmeny. 

� SIDA 

SIDA na Ukrajine podporuje projekty určené na znižovanie chudoby a harmonizovanie s EÚ.  

f) Iné programy 

Počas prípravných rokovaní o súčasnom SOP (pozri tiež popis procesu prípravy programu) bolo 
zrejmé, že špecifickým potrebám a príležitostiam vyjadreným v súčasnom programe ENPI sa nevenuje 
žiadny podporný program štátu alebo organizácie a ani žiadny iný program financovaný 
prostredníctvom EÚ. 

1.3.2 Skúsenosti z predchádzajúcich programov  

Program cezhraničnej spolupráce bol úspešný v položení svojho vlastného základu a zlepšení 
základných podmienok dlhodobej spolupráce. Úspech bol dosiahnutý predovšetkým v oblasti 
inštitucionálnej spolupráce a v spolupráci lokálnych rozvojových aktérov s potenciálnymi žiadateľmi 
cezhraničnej spolupráce.  

Skúsenosti nadobudnuté počas implementácie predchádzajúcich  programov naznačujú veľký úspech 
“Fondu spoločných malých projektov” predovšetkým v Maďarsku  a Rumunsku. Projekty sa 
zameriavali prevažne na aktivity neinvestičného charakteru, typu Ľudia ľuďom  (organizovanie 
stretnutí, podujatí, seminárov atď.). Aj napriek tomu, že boli tieto projekty u žiadateľov veľmi 
obľúbené, len zopár z nich bolo takých, ktoré mali skutočne inovatívny charakter a spolupráca medzi 
partnermi bola udržiavaná aj naďalej (po tom, čo projekty zastrešovali jedno alebo sériu podujatí). 

Po druhé, oprávnené výdavky na tvorbu podnikateľských sietí a obchodnú spoluprácu boli obmedzené 
a preto sa projekty mohli realizovať iba s obmedzeným počtom účastníkov. Následne by mohla byť 
podpora zameraná na inštitúcie podporujúce obchod a podnikanie.    

Na úrovni riadenia programu maďarský Riadiaci orgán identifikoval problém s nízkym rozpočtom pre 
administratívne zabezpečenie implementácie, ktoré bolo zapríčinené  veľkým  počtom projektov 
neinvestičného charakteru.   

 V Rumunsku boli dosiahnuté nasledovné výsledky decentralizovaného princípu riadenia prostriedkov 
EÚ. S cieľom priblížiť sa žiadateľom bola z prostriedkov Grantovej schémy v prihraničnom regióne 
vybudovaná Regionálna kancelária cezhraničnej spolupráce.  Počas treningov a školení podporených  
z Technickej asistencie bola práca s implementáciou rozdelená medzi Implementačnú agentúru               
a Regionálnu kanceláriu cezhraničnej spolupráce. S ohľadom na prechod všetkých pracovných úloh  
na jednu organizáciu by mali aj v budúcnosti prebiehať školenia personálu za účelom bezproblémovej 
implementácie programu.  

Hlavnou prekážkou prístupu ku zdrojom z európskych fondov bol a stále je nedostatok silných 
kľúčových aktérov nevyhnutných pre prípravu projektov so spoločným dopadom. Skutočná 
cezhraničná spolupráca iniciovaná dotknutými národnými orgánmi môže byť posilnená aj miestnymi 
cezhraničnými partnerstvami založenými na silnej tematickej angažovanosti.  
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1.3.3 Zhrnutie analýzy súdržnosti pre stratégiu a implementáciu SOP programu ENPI   
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

 
Vzhľadom na opis a analýzu existujúcej spolupráce a programov v oprávnenom území môže byť 
načrtnutých niekoľko záverov v zmysle pridanej hodnoty SOP ENPI  v porovnaní k iným, už 
existujúcim iniciatívam. Dôvodom je potreba podpory spolupráce, vyvarovanie sa prekrývania 
s inými programami a budovania na pozitívnych výsledkoch. 
 
a) Pridaná hodnota Programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

 
SOP programu ENPI má špecifickú oblasť a zameranie, ktoré pridáva hodnotu k už existujúcim 
programom a iniciatívam spolupráce a stavia na základe skúseností z iných Programov  
susedstva: 

− Projekty majú cezhraničný dopad; 
− Priority programu sústreďujú spoločné potreby oprávnených regiónov, ktoré sú spoločne 

identifikované v SOP; 
− Projektovými partnermi sú miestni a regionálni aktéri, ktorí iniciujú formulovanie 

projektu na základe programových priorít; 
− Projekty sú pripravené a implementované v zmysle partnerstva s podobnými 

organizáciami a inštitúciami zdieľajúcimi skúsenosti s ich cezhraničnými partnermi. 
Spolupracujú na určení spoločných výziev alebo pri rozvoji spoločného potenciálu. 

 
b) Podpora spolupráce s inými programami a iniciatívami, odrazový mostík 

a multiplika čné efekty 
 
Podpora dodatočnej pomoci a multiplikačného efektu sú dôležité pre zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia zdrojov a lepšie výsledky oprávnených regiónov a aktérmi. SOP sa 
usiluje dosiahnuť prepojenie s ostatnými programami a iniciatívami, ktoré podporujú projekty 
s obdobnými prioritami oprávnených oblastí. 
 
Program zabezpečí svoju trvalú prepojenosť s ďalšími regionálnymi iniciatívami a projektami        
a zabezpečí synergiu prostredníctvom členov Spoločného monitorovacieho výboru, ktorí budú 
povinní zosúladiť svoje regionálne a národné politiky, zabezpečiť spoluprácu projektov 
podporovaných v jednotlivých krajinách z iných iniciatív a rámcových dokumentov spolupráce. 
Program zároveň zabezpečí, aby projekty financované z fondu podporujúceho SOP ENPI  na 
seba nadväzovali a vytvárala sa medzi nimi možnosť spolupráce. K dosiahnutiu  tohto cieľa bude 
potrebná úzka spolupráca medzi  relevantnými národnými inštitúciami a organizáciami. 
 
c) Zabránenie dvojitému financovaniu a prekrývaniu sa projektov 
 
Žiadatelia budú vyzvaní, aby vo svojich projektových žiadostiach jasne indikovali, či žiadajú 
podporu z iných zdrojov na všetky, prípadne niektoré navrhované aktivity.  Uvedené by nemalo 
mať diskriminačný efekt pri hodnotení projektov, ale bude to brané do úvahy pri konečnom 
výbere projektov. Zvýši to význam Spoločného monitorovacieho výboru a Spoločného riadiaceho 
orgánu, ktoré zabezpečia potrebné konzultácie s ďalšími poskytovateľmi pomoci a programami 
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predtým, než bude podpísaná zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Tým sa zabráni dvojitému 
financovaniu aktivít z fondov v prípade, ak by bol projekt podporený. 
 
d) Zdieľanie skúseností a stavanie na výsledkoch 
 
V priebehu obdobia implementácie programu budú SRO/STS a programoví partneri podporovať 
iniciatívy súvisiace s koordináciou a výmenou informácií o stratégií SOP s príslušnými 
organizáciami na danom území. Toto by malo umožniť využívať skúsenosti a získať výsledky     
z iných podobných programov v týchto regiónoch a stavať na nich. 
 
Aktívnou politikou informovania SRO/STS zaistí všeobecné sprístupnenie výsledkov 
a poznatkov pre ďalšie programy a iniciatívy. 
 

1.3.4 Prierez tém programu 
 
V doplnku k prioritám, ktoré sú zamerané na aktivity programu, sú tri horizontálne kritériá, 
rozhodujúce pre aktivity projektu. Žiadateľom sa odporúča zvážiť uvedené kritéria pri príprave 
projektov. 
 
a) Rovnosť príležitosti 
 
Všeobecné nariadenie pre použitie Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v článku 16 
stanovuje, že „Členské štáty a EK zabezpečia rovnosť medzi mužmi a ženami. Rodová rovnosť je 
podporovaná na rôznych úrovniach implementácie fondov“. 
 
Rovnosť príležitostí je podporovaná počas celého programového cyklu. Tento princíp bol plne 
rešpektovaný pri procese tvorby programu. Princíp rovnosti príležitostí je odzrkadlený 
v charaktere a výbere kritérií použitých pri rôznych opatreniach obsiahnutých v dokumente 
doplňujúcom tento program. 
 
Princíp rovnosti príležitostí tvorí tiež základ programu a je preto dôležité, aby všetky spoločenské 
skupiny mali rovnaký prístup k príležitostiam a výhodám v prípade dosahovania cieľov 
zadefinovaných v programe. Rovnosť príležitostí sa týka žien, detí/mladistvých, postihnutých, 
menšín a iných znevýhodnených skupín. 
 
Niektoré časti programu sú navrhnuté na podporu rovnosti príležitostí. Najmä Opatrenie č. 4.2 
Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom z  Priority č. 4 Podpora spolupráce Ľudia ľuďom, je určené 
na podporu projektov zameraných na znevýhodnené skupiny (kvalifikačné tréningy, výmena 
informácií k tréningovým systémom a kvalifikácií, zvyšovanie povedomia), ale od uvedeného 
Opatrenia sa tiež očakáva, že do istej miery podporí jednoduchší prístup k zvyšovaniu zručností, 
zamestnanosti a k školeniam (pre ženy, postihnutých a menšiny). 
 
b) Trvaloudržateľný rozvoj 
 
Socioekonomický rozvoj a integrácia prihraničných regiónov sú vedené takým spôsobom, ktorý 
zabezpečí socioekonomický a environmentálny trvaloudržateľný rozvoj. Príslušný strategický 
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dokument vypracovaný na základe SWOT analýzy vyžaduje, aby všetky opatrenia rozpoznali 
a náležite zužitkovali silné stránky prihraničných regiónov bez ohrozenia životného prostredia 
v danom území. Zmyslom programu je, aby reagoval na slabé stránky a hrozby, identifikované vo 
vzťahu k životnému prostrediu. 
 
Všetky ostatné zásahy v programe sú navrhnuté podľa cieľov, oprávnenosti a systému výberu 
projektov tak, aby sa predišlo poškodzovaniu životného prostredia a prispelo sa k ekonomickému 
a sociálnemu úžitku. 
 
Analýza ukázala, že produkcia odpadu sa v posledných rokoch stala závažným problémom. 
Hlavným cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi oprávnenými 
a hraničiacimi regiónmi v programovom území pri trvaloudržateľnom rozvoji životného 
prostredia, sociálnej a ekonomickej oblasti  napĺňajúc ustanovenia Göteborskej agendy. 
 
Je zrejmé, že druhá priorita bude viesť k značnému zlepšeniu životného prostredia programového 
územia. Je tiež dôležité, aby mali projekty financované v ďalších troch prioritách pozitívne 
sociálne a ekonomické účinky v nadväznosti na princíp  trvaloudržateľného rozvoja. 

c) Územná súdržnosť 

Princíp územnej spolupráce je kľúčový v mnohých programoch EÚ. Jedným z cieľov programu 
je stimulovať ekonomický a sociálny rozvoj v  programovom území a tým  prispievať 
k znižovaniu regionálnych rozdielov medzi oprávnenými regiónmi v programe a ďalšími 
regiónmi v Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a na Ukrajine. Toto by sa malo dosiahnuť bez 
ďalšieho prehlbovania regionálnych rozdielov v programovom území. Jedným z hlavných cieľov 
programu je preto podpora vyrovnávania regionálneho rozvoja v programovom území 
a susediacich regiónoch. 
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Tabuľka 2: Koherencia s ďalšími existujúcimi programami a  stratégiami  
 ENPI HU – SK – RO – UA   

Koherencia s ďalšími existujúcimi 
programami a  stratégiami 

Priorita 1 
Ekonomický 

a sociálny 
rozvoj 

Priorita 2 
Zlepšenie 

kvality 
životného 
prostredia 

Priorita 3 
Efektívna 
hranica 

 

Priorita 4 
Podpora 

spolupráce 
Ľudia 
ľuďom 

KOHERENCIA S NÁRODNÝMI POLITIKAMI 
i. Ekonomický rozvoj �    �  
ii. Rozvoj dopravy   �   
iii.  Obnova občianskej spoločnosti �    �  
iv. Rozvoj životného prostredia a 

energetiky 
�    �  

v. Regionálny rozvoj �  �  �  �  

Národný 
strategický 
referenčný rámec 
Maďarska 2007-
2013 

vi. Štátna reforma �     
i. Prispôsobenie základnej 

infraštruktúry k európskym 
štandardom 

  �   

ii. Dlhodobý rast 
konkurencieschopnosti 
ekonomiky Rumunska 

�    �  

iii.  Rozvoj a efektívnejšie 
využívanie ľudského kapitálu 
Rumunska 

�    �  

iv. Budovanie efektívnej 
administratívnej kapacity 

�    �  

Národný 
strategický 
referenčný rámec 
Rumunska 2007-
2013 

v. Podpora vyrovnaného 
regionálneho rozvoja 

�    �  

i. Infraštruktúra a regionálna 
dostupnosť 

�   �   

ii. Znalostná ekonomika �    �  

Národný 
strategický 
referenčný rámec 
Slovenskej 
republiky 2007-
2013 

iii.  Ľudské zdroje �    �  

i. Vytváranie a obnovovanie 
infraštruktúry na zlepšenie 
investičných podmienok v 
Ukrajine a jej regiónoch 

�    �  

ii. Reštrukturalizácia 
ekonomických zdrojov 
v jednotlivých regiónoch 
a podporovanie ich 
diverzifikácie založenej na 
nových technológiách 

�     

iii.  Rozvoj ľudských zdrojov �    �  

Národná stratégia 
regionálneho 
rozvoja Ukrajiny 
2004 – 2015 

iv. Rozvoj regionálnej spolupráce �  �  �  �  
i. Zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva 

    

Národný 
strategický plán 
pre rozvoj vidieka 
( Maďarsko 
Slovensko, 
Rumunsko) 

ii. Zlepšovanie kvality životného 
prostredia a krajiny 

 �    
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 ENPI HU – SK – RO – UA   

Koherencia s ďalšími existujúcimi 
programami a  stratégiami 

Priorita 1 
Ekonomický 

a sociálny 
rozvoj 

Priorita 2 
Zlepšenie 

kvality 
životného 
prostredia 

Priorita 3 
Efektívna 
hranica 

 

Priorita 4 
Podpora 

spolupráce 
Ľudia 
ľuďom 

iii.  Kvalita života vo vidieckych 
oblastiach a diverzifikácia 
vidieckej ekonomiky 

�    �  
 

iv. Leader �    �  

PROGRAMY CEZHRANI ČNEJ A REGIONÁLNJE SPOLUPRÁCE  

i. Sociálna a ekonomická 
cezhraničná spolupráca 

�    �  Program 
susedstva 
Maďarsko-
Slovensko-
Ukrajina 2004-
2006 

ii. Cezhraničné životné prostredia 
a doprava 

 
 �  �   

i. Posilňovanie existujúcich 
spoločných aktivít na 
podnecovanie uceleného 
okruhu trvaloudržateľného 
rozvoja 

 �    

ii. Podporovanie nových cyklov 
trvalo udržateľného rozvoja 
s dôrazom na infraštruktúru 

    

iii.  Rozvoj cezhraničnej 
spolupráce na zachovanie 
spoločného sociálno-
kultúrneho dedičstva 
založeného na miestnej histórii 
a životnom prostredí  

�  �    

Program 
susedstva 
Rumunsko-
Ukrajina 2004-
2006  

iv. Posilňovanie cezhraničnej 
spolupráce na operačnej úrovni 

�   �  �  

i. Siete, predovšetkým dopravné 
a energetické siete     

ii. Životné prostredie a lesné 
hospodárstvo 

 �    

iii.  Správa hraníc a migrácia, boj 
s medzinárodnou kriminalitou, 
clá 

  �   

iv. Informovanosť a podpora pri 
projektoch vzájomnej 
spolupráce „ľudia ľuďom“ 

�    �  

ENPI Regionálny 
program Východ 
2007–2013 
 

v. Protipechotné míny, povojnové 
zvyšky výbušnín, strelné          
a ľahké zbrane  

    

vi. Inovácie a podnikanie �    �  
vii. Ochrana a zlepšenie kvality 

životného prostredia 
 �    

viii.  Zlepšenie prístupnosti   �  �  

Program 
nadnárodnej 
spolupráce Juho-
východnej Európy 
2007-2013  
 

ix. Rozvoj nadnárodných 
nadnárodných synergií pre 
územia trvaloudržateľného rastu 

�    �  
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 ENPI HU – SK – RO – UA   

Koherencia s ďalšími existujúcimi 
programami a  stratégiami 

Priorita 1 
Ekonomický 

a sociálny 
rozvoj 

Priorita 2 
Zlepšenie 

kvality 
životného 
prostredia 

Priorita 3 
Efektívna 
hranica 

 

Priorita 4 
Podpora 

spolupráce 
Ľudia 
ľuďom 

SPOLUPRÁCA PARTNERSKÝCH KRAJÍN S EÚ  
i. Upevňovanie právneho štátu     
ii. Zlepšovanie podmienok pre 

podniky a investície  
�    �  

iii.  Podpora hospodárskeho 
rozvoja a posilňovanie snáh 
eliminácie chudoby 

�    �  

iv. Posilňovanie spolupráce v 
oblasti spravodlivosti, slobody 
a bezpečnosti  

    

v. Posilnenie administratívnych 
kapacít 

�    �  

vi. Posielnenie regionálnej 
spolupráce 

�  �  �  �  

vii. Zabezpečenie riešenia 
konfliktov mierovou cestou 

�     

Európska politika 
susedstva 
a Ukrajina 
 

viii.  Doprava a energetika  �    
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1.4 Ciele, priority a opatrenia programu 

1.4.1. Globálny cieľ stratégie 

Globálnym cieľom programu je zintenzívnenie a prehĺbenie environmentálnej, sociálnej               
a ekonomickej spolupráce medzi oprávnenými regiónmi Ukrajiny (Zakarpatska, Ivano – 
Frankivska a Chernivetska) a oprávnenými a pridruženými regiónmi Maďarska, Rumunska a 
Slovenska pri rešpektovaní zásad a princípov trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Zdôvodnenie globálneho cieľa 
 
Kľúčovým prvkom Európskej politiky susedstva  je „ čo najefektívnejšie stimulovať spoluprácu 
medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami”. 

ENPI vo všeobecnosti sleduje trvalo udržateľný rozvoj a aproximáciu k politikám a legislatíve EÚ. 
Úlohou ENPI je priniesť radikálne zlepšenie schopnosti EÚ podporovať cezhraničnú spoluprácu 
pozdĺž jej vonkajších hraníc a tým posilniť globálnu snahu o zabránenie vzniku nových deliacich línií. 

V programovom území, ako potvrdzuje aj SWOT analýza, je celková úroveň spolupráce nízka 
napriek tomu, že snahy môžeme pozorovať v širokom spektre aktivít. Na základe uvedeného sa 
stratégia zameriava na dva smery v posilňovaní spolupráce. Na jednej strane ide o podporu 
spolupráce prostredníctvom zapájania viacerých aktérov, na druhej strane je úsilie smerované na 
výrazné zvýšenie efektivity spolupráce prostredníctvom rozšírenia tak rozsahu a typov aktivít ako 
aj sektorov. 
 
Stratégia programu sleduje témy, ktoré vo všeobecnosti pokrývajú ciele ENPI. Za účelom 
dosiahnutia reálneho účinku kladie stratégia silný dôraz na špecifické geografické, sociálne 
a ekonomické črty programového územia. 
 
Stratégia sa sústreďuje na témy : 

• ktoré sú, vychádzajúc z lokálnych potrieb a príležitostí, v súlade s analýzou regiónu 
(zhrnuté v SWOT analýze) 

• pri ktorých očakávaný dopad intervencií môže reálne prispieť k dlhodobým riešeniam 
identifikovaných problémov alebo k využitiu príležitostí. Dôraz je teda kladený na 
problémy vyžadujúce si riešenia na miestnej alebo regionálnej úrovni namiesto 
problémov, ktoré si vyžadujú politické rozhodnutia na národnej úrovni 

Kľúčové strategické témy, ktoré sa všeobecne zhodujú s vyššie uvedenými kritériami, sú : 
• Spolupráca ekonomických aktérov, samospráv, regionálnych inštitúcií a občianskych 

organizácií za účelom využitia transferu poznatkov a spoločného rozvoja 
• Ochrana a zlepšenie prírodného prostredia ako jeden z najvýznamnejších cieľov 

v programovom území 
• Urýchlenie a zjednodušenie procedúr spojených s prechodom hraníc pri zachovaní 

bezpečnosti na hraniciach 
• Zlepšenie dostupnosti v hraničných územiach 
• Posilnenie spolupráce medzi miestnymi predstaviteľmi občianskej spoločnosti 

a samosprávnymi orgánmi 
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Na základe cieľov ENPI (cieľom ENPI „je priniesť radikálne zlepšenie schopnosti EÚ 
podporovať cezhraničnú spoluprácu pozdĺž jej externých hraníc“) program vyžaduje silný 
trvaloudržateľný charakter v environmentálnom zmysle tohto princípu. Takto sa posilnia 
dlhodobé kapacity a zabezpečí  sa východisko pre budúce intervencie. Implementácia princípu 
trvalej udržateľnosti v jeho najširšom zmysle je teda maximálne dôležitá pri všetkých aktivitách 
programu. 

 
Dosiahnutie globálneho cieľa 

Naplnenie globálneho cieľa navrhovanej stratégie predpokladá implementáciu opatrení, ktoré prispejú 
k dosiahnutiu cieľa svojimi očakávanými výsledkami. Opatrenia sú zoskupené do priorít, z ktorých 
každá má stanovený špecifický cieľ. Splnenie špecifických cieľov je predpokladom pre dosiahnutie 
globálneho cieľa. 

Stratégia bude realizovaná prostredníctvom podpory príjímateľov z jedného alebo viacerých 
členských štátov a ich ukrajinských partnerov pri implementácii spoločných projektov. Projekty 
môžu byť nasledovného typu : 

• Integrované projekty (so zreteľným cezhraničným efektom), kde partneri uskutočňujú 
časť svojich aktivít spoločného projektu na svojej strane hranice. 

• Jednoduché projekty s cezhraničným efektom, uskutočňujúce sa väčšinou, alebo výlučne 
na jednej strane hranice, ale s jasným úžitkom pre oboch partnerov. Financovanie týchto 
typov projektov môže byť poskytnuté na základe výnimky a vyžadujú si jasné 
zdôvodnenie so zreteľom na ich reálny dopad na dlhodobú spoluprácu a prínos 
k dosiahnutiu cieľov programu a príslušných opatrení. 

Všetky podporené projekty by mali preukázať silnú väzbu s horizontálnymi princípmi ako : 
• Zaistiť rovnosť príležitostí medzi ženami a mužmi 
• Brať do úvahy špecifické potreby sociálne znevýhodnených, telesne postihnutých             

a príslušníkov etnických menšín 
• Zaistiť environmentálnu a sociálnu udržateľnosť rozvoja so zvláštnym dôrazom na 

ochranu prírody a kultúrnych hodnôt 

Meranie výstupov, výsledkov a dopadov 
 
Ukazovatele sa vzťahujú na väčšinu charakteristík predpokladaných výstupov a výsledkov, ale aj 
na dlhotrvajúce dopady priorít programu. Ako východisko týchto ukazovateľov na meranie 
výstupov a výsledkov budú použité napríklad monitorovacie a hodnotiace správy, ktoré budú 
slúžiť ako základ pre kvantifikovanie dosiahnutých výsledkov. 
Tieto ukazovatele boli stanovené indikatívne. Naplnenie očakávaných dopadov je stanovené na 
základe kvalitatívnych prieskumov. Jednotlivé ukazovatele sú prezentované v každom opatrení. 
 

1.4.2.  Špecifické ciele programu 

 
Globálny cieľ bude napĺňaný prostredníctvom týchto špecifických cieľov : 
 



 
 

37 

Špecifický cieľ č. 1 : Zlepšiť výmenu poznatkov, ich vzájomné zdieľanie a podporovať 
spoločný rozvoj 
 
Zdôvodnenie cieľa  
Cieľ ENPI „Podporovať ekonomický a sociálny rozvoj“ bol navrhnutý na základe poznania 
potreby vzájomného porozumenia medzi ľuďmi aj organizáciami na oboch stranách hranice       
za účelom transferu najlepších európskych skúseností a využitia ekonomických príležitostí. 
Zlepšenie ekonomických a sociálnych vzťahov by malo viesť k posilneniu stability 
v programovom území. 
 
Stabilné politické vzťahy medzi zúčastnenými krajinami, rozličné prvky spoločnej histórie 
a kultúry ako aj predchádzajúce skúsenosti s ekonomickou a sociálnou spoluprácou slúžia ako 
dobrý základ pre reálne dosiahnutie cieľa. Napriek tomu, že v programovom území existujú 
určité skúsenosti so spoluprácou, vzťahy inštitúcií a podnikov sú slabé. Úroveň spolupráce je 
nízka pokiaľ berieme do úvahy obchodné príležitosti a rozdielnu úroveň ekonomického rozvoja 
medzi členskými štátmi a Ukrajinou. Situáciu zhoršuje fakt, že hraničné územie má periférne črty 
v rámci národnej úrovne všetkých zúčastnených krajín. Spolupráca môže teda tiež prispieť 
k znižovaniu rozdielov na národnej úrovni. 
 
Cieľ by mal byť napĺňaný prostredníctvom podpory spoločných aktivít inštitúcií pre podporu 
podnikov, rozličných úrovní miestnych a regionálnych úradov a občianskej spoločnosti. 
 
Na dosiahnutie uvedeného špecifického cieľa je zameraná Priorita 1., ktorej cieľom je: „podporiť 
ekonomický a sociálny rozvoj“. 

 

Špecifický cieľ č. 2: Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a lesov a znížiť riziká poškodenia 
životného prostredia 

Zdôvodnenie cieľa 
Zámer ENPI „adresovať spoločné výzvy“ sa orientuje na pomoc partnerským krajinám pri riešení 
problémov, ktoré brzdia alebo vystavujú riziku efektívnu a dlhodobú cezhraničnú spoluprácu. 
Zámer sa uskutočňuje koordinovaním spoločných aktivít v prospech partnerov. Ochrana 
životného prostredia a zvýšenie pripravenosti na mimoriadne udalosti (prírodné katastrofy, 
priemyselné havárie), sú v programovom území najdôležitejšími témami. Ďalšie možné aktivity 
oprávnené podľa ENPI, ako prevencia kriminality, obmedzovanie nelegálneho obchodu 
a migrácie, nie sú považované za kľúčové problémy územia a program sa na ne úzko 
nezameriava. Uvedené aktivity, ktoré by mohli byť predmetom spolupráce verejných inštitúcií 
zameraných na výmenu informácií, spadajú pod Prioritu 1.  
 
Napriek tomu, že environmentálna záťaž sa vďaka redukcii produkcie ťažkého priemyslu znížila, 
revitalizácia je neúplná a v niektorých prípadoch je kvalita podzemnej a povrchovej vody pod 
úrovňou štandardov. Bohatú biodiverzitu a atraktívne environmentálne prvky môžeme považovať 
za budúce rozvojové príležitosti v oblasti aktívnej a ekologickej turistiky. Bohatstvo územia      
na vodu predstavuje vážnu výzvu pre efektívnu povodňovú ochranu. Hornaté oblasti 
s bohatstvom lesov si vyžadujú spoločné aktivity zamerané na rozvoj systémov, štruktúr 
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a výmenu informácií v oblasti protipožiarnej ochrany a v niektorých prípadoch taktiež prevencie 
lavínových rizík. 
 
Program vnáša environmentálny aspekt do energetickej problematiky prostredníctvom spolupráce 
vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Účelom je prispieť k lepšiemu, „zdravšiemu“ 
životnému prostrediu v prihraničnom území. 
 
Partnerské krajiny si uvedomujú, že správne chránené a rozmanité životné prostredie bude pre 
územie prínosom. Z tohto dôvodu sa zaviazali podnikať dlhodobé kroky pre zlepšenie kvality 
životného prostredia. Limitované zdroje programu neumožňujú v tejto oblasti uskutočňovať 
veľké investície. Z toho dôvodu sa program orientuje viac na navrhovanie a tvorbu spoločných 
plánov a stratégií pre budúce investície, než na samotné financovanie hmotných investícií. 
 
Kvôli limitovaným možnostiam súčasný cezhraničný program nepredpokladá asistenciu 
ukrajinskej legislatívy na národnej úrovni pri priamom zvyšovaní efektívnosti investičných 
schém pre životné prostredie. Neráta sa ani s priamou asistenciou pri zvyšovaní efektívnosti pri 
presadzovaní legislatívy týkajúcej sa životného prostredia. 
Na dosiahnutie špecifického cieľa sa orientuje Priorita 2.  Zlepšenie kvality životného prostredia.  
 
Špecifický cieľ č. 3 : Zvýšiť účinnosť riadenia na ukrajinskej hranici 
 
Zdôvodnenie cieľa 
Cieľ ENPI „Efektívne a bezpečné hranice“ je priamo zameraný na zmenšenie technických 
problémov spojených s požiadavkami externých hraníc EÚ. Aktivity v programovom území sa 
sústreďujú na zabezpečenie plynulého prechodu (zníženie čakacích dôb, zlepšenie podmienok 
atď.) ukrajinských hraníc so všetkými členskými štátmi a taktiež zabezpečenie viacerých 
hraničných priechodov. Účelom je odbúranie vážnych prekážok  rozvoja ekonomickej a sociálnej 
spolupráce pri zachovaní bezpečnosti hranice. Existencia Trans – európskeho koridoru č. V  ako 
aj regionálnych letísk môžu slúžiť ako základ pre zlepšenie ekonomickej spolupráce za 
predpokladu dostupnosti nevyhnutných dopravných spojení. Špecifický cieľ sa zameriava na 
zvýšenie efektívnosti pri prechode hraníc a podporu otvorenia nových hraničných priechodov. 
Špecifický cieľ sa však výrazne nezameriava na rozvoj regionálnych dopravných sietí spájajúcich 
mestá alebo špecifické oblasti v rámci hraničného územia. 

Problém všeobecnej dostupnosti spôsobený periférnym charakterom územia nie je v dôsledku 
limitovaného rozsahu programu v jeho pôsobnosti. 

Na dosiahnutie špecifického cieľa je zameraná Priorita 3. Efektívna hranica. 
 
Špecifický cieľ č. 4: Zvýšiť účinnosť verejných služieb a zlepšiť vzájomné porozumenie 
jednotlivých skupín  spoločnosti 
 
Zdôvodnenie cieľa 
Cieľ „Podpora aktivít Ľudia ľuďom“ bol stanovený ako základný predpoklad pre ďalšie 
zvyšovanie a vytváranie novej spolupráce. Na jednej strane môže výmena skúseností pôsobiť     
na vytváranie stálej a pokračujúcej spolupráce verejných inštitúcií, čo prispeje k efektívnejšiemu 
a lepšiemu zabezpečovaniu verejných služieb v daných regiónoch. Na druhej strane program 
podporuje malé organizácie pôsobiace vo verejnom sektore na štátnej a miestnej úrovni 
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(neziskové organizácie, občianske združenia, ZMOS atď.), aby našli nové spôsoby a nových 
partnerov pre spoluprácu posilňujúcu územnú súdržnosť, vzájomné porozumenie ako aj podporu 
a ochotu pre spoluprácu medzi občanmi prihraničných oblastí. 
 
Na dosiahnutie špecifického cieľa je zameraná Priorita 4 Podpora spolupráce Ľudia ľuďom 

1.4.3. Stanovenie cieľov programu  

Partnerské krajiny sa zaviazali napĺňať všetky štyri ciele ENPI. Vzťah medzi globálnymi cieľmi 
ENPI a prioritami programu popisuje nasledujúca tabuľka č. 3. Medzi hlavné charakteristiky 
programu s ohľadom na ciele ENPI patrí: 
 
V rámci cieľa „Ekonomický a sociálny rozvoj“ je opatrenie pre rozvoj cestovného ruchu 
opodstatnené pre regióny s obzvlášť veľkým rozvojovým potenciálom cestovného ruchu. 
 
Aktivity „ Ľudia ľudom“ majú veľký význam pri dlhotrvajúcej udržateľnosti spolupráce ako aj pri 
pomoci pri vytváraní nových partnerstiev v príhraničí. Rôzny charakter spolupráce si vyžaduje 
rôzne nástroje podpory, preto je Priorita 4. rozdelená do dvoch opatrení: Opatrenie 4.1 
Inštitucionálna spolupráca a Opatrenie 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom. 
 
V rámci cieľa „Spoločné výzvy“ je program zameraný na ochranu životného prostredia a prírody, 
ako aj na prevenciu rizík. Dôvodom je najmä citlivá oblasť životného prostredia. 
 
V rámci cieľa „Účinné a bezpečné hranice“ je program zameraný na  zlepšenie vybavenia 
hraničných procedúr ako predpoklad  zvýšenia hospodárskeho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. 
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3. Tabuľka: Vzťah medzi prioritami programu a globálnymi cieľmi ENPI 

 

Celkový cieľ SOP HU – SK – RO – UA: 
Zintenzívniť a prehĺbiť sociálnu a ekonomickú 

spoluprácu medzi oprávnenými regiónmi Ukrajiny 
a oprávnenými a pridruženými regiónmi Maďarska, 

Rumunska a Slovenska, pri rešpektovaní zásad a 
princípov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti 

environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 

Celkový cieľ ENPI: 
"… prinies ť výrazné zlepšenie schopnosti EÚ podpori ť cezhrani čnú spoluprácu 

pozd ĺž vonkajších hraníc EÚ 
 

PRIORITA 1: 
Ekonomický a sociálny rozvoj 

Cieľ 1: 
Podpora ekonomického 
a sociálneho rozvoja 

Cieľ 2: 
Spolo čné výzvy 

Cieľ 3: 
Účinné a 
bezpečné 
hranice 

Cieľ 4: 
Aktivity Ľudia 
ľuďom 

1.1. Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu X    
1.2. Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a 
podnikania X    

PRIORITA 2: 
Zlepšenie kvality životného prostredia 

    

2.1. Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný 
rozvoj a riadenie prírodných zdrojov 

 X  X 
2.2. Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, 
zosuvy pôdy)  X   

PRIORITA 3:  
 Efektívna hranica 

    
3.1. Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných 
prechodoch a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na 
hraniciach 

  X  

PRIORITA 4: 
Podpora spolupráce Ľudia ľuďom     

4.1.  Inštitúcionálna spolupráca    X 

4.2. Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom    X 
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Zintenzívnenie a prehĺbenie sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi oprávnenými regiónmi Ukrainy 
a oprávnenými a pridruženými regiónmi Maďarska, Rumunska a Slovenska , pri rešpektovaní zásad a 

princípov trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti. 
 

PRIORITA1 
Ekonomický a sociálny rozvoj 
 

PRIORITA 2 
Zlepšenie kvality životného prostredia 

PRIORITA 3 
Efektívna hranica 
 

PRIORITA 4 
Podpora spolupráce Ľudia 
ľuďom 

o Harmonizovaný rozvoj 
cestovného ruchu 

o Vytvorenie lepších 
podmienok pre rozvoj MSP 
a rozvoj podnikania 

o Ochrana životného prostredia, 
trvaloudržateľný rozvoj a 
riadenie prírodných zdrojov 

o Pripravenosť na núdzové 
situácie (povodne, požiare, 
zosuvy pôdy)  

o Zlepšenie dopravnej 
infraštruktúry na hraničných 
prechodoch a vybavenosti 
kontroly na hraniciach 

Špecifický cieľ 3 
Zvýšiť účinnosť riadenia na 
ukrajinskej hranici 

Špecifický cieľ 2 
Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy 
a lesov a znížiť riziká poškodenia  
životného prostredia 

Špecifický cieľ 1 
Zlepšiť výmenu poznatkov, ich 
vzájomné zdieľanie 
a podporovať spoločný rozvoj 

o  Inštitucionálna spolupráca 
o  Neinvestičné projekty Ľudia  

 ľuďom 

Špecifický cieľ 4 
Zvýšiť účinnosť verejných 
služieb a zlepšiť vzájomné 
porozumenie rozličných skupín 
spoločnosti 
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1.4.4. Navrhnuté priority programu 

Priorita 1.: Ekonomický a sociálny rozvoj 

Aktivity a opatrenia implementované v rámci Priority 1. sú orientované na naplnenie 
špecifického cieľa čím prispievajú k dosiahnutiu globálneho cieľa. 
 
Aktivity týkajúce sa ekonomického rozvoja spadajú pod Opatrenia č.1 a č.2. Cestovný ruch bude 
podporovaný prostredníctvom samostatného opatrenia. Opatrenie zohľadňuje potenciál územia, 
ktorý poskytuje jedinečné príležitosti pre ekonomický rozvoj na základe cestovného ruchu ako aj 
silný prínos cestovného ruchu pre vzájomné porozumenie a spoluprácu v prihraničnom území. 
 
Národné stratégie členských štátov pre ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného využitia 
prírodných zdrojov pri rešpektovaní NATURA 2000, budú nasledované opatreniami v rámci tejto 
priority. Posudzované a hodnotené budú dopady očakávanej zvýšenej ekonomickej aktivity na 
krehké environmentálne prostredie a na ohrozené druhy rastlín a živočíchov. 
 
Sociálny rozvoj je priamo zabezpečený stimuláciou spolupráce inštitúcií a organizácií občianskej 
spoločnosti prostredníctvom  Priority 4.  
 
Na tomto základe budú v rámci tejto priority implementované nasledujúce opatrenia: 
 
Opatrenie 1.1.: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu 
 
Zameranie opatrenia: Zvýšenie počtu návštevníkov prostredníctvom využitia značného 
prírodného a kultúrneho bohatstva hraničného územia. Uvedené opatrenie prispeje k súčasnému 
aj budúcemu rozvoju produktov cestovného ruchu v území. 
 

Zdôvodnenie: 

Za predpokladu stabilného politického prostredia vytvára prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo 
z cestovného ruchu špecificky dôležitú rozvojovú príležitosť pre susediace regióny. Cestovný 
ruch  vytvára nové pracovné miesta a zabezpečuje príjmy, čím zohráva významnú úlohu           
pri ďalšom zlepšovaní možností spolupráci založenej na miestnych iniciatívach. 

 
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov opatrenia v podobe zvýšenia spolupráce a posilnenia 
vzájomného porozumenia medzi partnerskými krajinami by sa mal rozvoj produktov cestovného 
ruchu orientovať na pritiahnutie návštevníkov z krajín zapojených do programu. 
 
Nebudú podporené projekty, ktorým bude chýbať skutočná pridaná hodnota vychádzajúca 
z princípu spolupráce (ako napríklad individuálny rozvoj ubytovacích zariadení). Podporené 
nebudú ani masívne investície do dopravy a to aj napriek tomu, že by mohli slúžiť potrebám 
rozvoja cestovného ruchu. Projekty financované v rámci tohto opatrenia by mali rešpektovať 
kľúčové postavenie ekosystémov a vo všeobecnosti prírodného prostredia pri napĺňaní princípu 
trvalej udržateľnosti. 
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Indikatívny zoznam aktivít 
 

• Budovanie a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu (turistické a cyklistické 
chodníky, lyžiarske trate) 

• Tvorba cezhraničných produktov cestovného ruchu a noriem pre služby (tematické cesty, 
systémy kvality, atď.) 

• Zlepšenie dostupnosti viacjazyčných informácií v cestovnom ruchu (rozvoj viacjazyčnej 
literatúry, informačných brožúr, internetových stránok, značiek a smeroviek, atď.) 

• Školenia v oblasti cestovného ruchu (napríklad hotelový manažment, hygiena potravín, 
atď) 

• 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 

• 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 náklady : 
 
Obstaranie služieb. Obstaranie vybavenia a prác na výlučnom a limitovanom základe 
Ukazovatele 
 

Počiatočný stav Cieľ                 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 

Počet projektov rozvíjajúcich spoločnú 
infraštruktúry cestovného ruchu 

2007 0 2015 3 

Počet projektov pre produkty a služby 
cezhraničného cestovného ruchu 2007 0 2015 5 

Počet realizovaných informačných 
produktov 2007 0 2015 5 

Počet implementovaných tréningových 
kurzov  2007 0 2015 10 

Výstup 

Počet organizovaných propagácií a 
marketingových aktivít  2007 0 2015 5 
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Opatrenie 1.2.: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania 
 
Zameranie opatrenia: Zvýšiť výkonnosť sektora MSP v prihraničnom regióne prostredníctvom 
zvyšovania trhových zručností a zlepšenia infraštruktúry a služieb pre existujúce podniky ako aj 
potenciálnych investorov. 
 
Zdôvodnenie : 
Vzrastajúca spolupráca medzi podnikmi je rozhodujúcim faktorom pre dlhodobý rozvoj 
ekonomickej základne regiónu. Za predpokladu politickej stability a prítomnosti viacerých 
ekonomických faktorov (existencia pracovnej sily, surovín, nevyužitý potenciál priemyselných 
plôch a prítomnosť univerzít a podporných podnikateľských inštitúcií v území), môže zvýšená 
spolupráca zabezpečiť lepšie využitie existujúcich zdrojov a trhového potenciálu.  
 
Spolupráca bude viesť k rozvoju MSP vo všetkých odvetviach,  a to hlavne prostredníctvom 
poskytovania podpory najmä inštitúciám zodpovedným za rozvoj podnikania a MSP. 
 
Spoločné aktivity by tiež mali propagovať príležitosti pre investorov v regióne. 
 
Aktivity zamerané na znižovanie administratívnych rozdielov medzi Ukrajinou a členskými 
štátmi by sa mali uskutočňovať nepriamo, prostredníctvom poskytovania informácií 
prispievajúcich k lepšiemu podnikateľskému prostrediu. Vzhľadom na obmedzenú finančnú 
alokáciu programu nebude  však možné zlepšiť podnikateľské  prostredie súkromného sektora.  
 
 
 

 Počet spoločných ICT projektov 
2007 0 2015 2 

Počet realizovanej, alebo 
modernizovanej spoločnej infraštruktúry 
v oblasti cest. ruchu 

2007 0 2015 3 

Počet realizovaných produktov and 
služieb v oblasti cestovného ruchu 2007 0 2015 5 

Počet ľudí oslovených informačnými 
materiálmi  

2007 0 2015 1,000,000 

Počet ľudí vyškolených oblasti v cest. 
ruchu 

2007 0 2015 100 

Výsled
ok 
 
 

Počet implementovaných IKT služieb  2007 0 2015 3 

Dopad Zvýšená podnikateľská aktivita v sektore 
cestovného ruchu 

(Kvalitatívna štúdia) 
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Indikatívny zoznam aktivít 
 

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

• Zlepšenie energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry viazanej na podnikateľskú 
infraštruktúru 

• 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) 

• Podpora príležitostí pre investovanie a podnikateľskú spoluprácu 
• Podpora spoločných marketingových aktivít pre MSP 
• Štúdie dopadu 
• Rozvoj a organizovanie cezhraničných informačných systémov pre MSP (podpora úzkej 

spolupráce medzi existujúcimi informačnými sieťami) 
• Školenia pre pracovníkov MSP (marketing, vývoj produktov, účtovníctvo, vedenie agendy, 

zásobovanie atď.) 
• Konzultačné služby (príprava podnikateľských plánov, podpora vzniku nových MSP, 

marketingové plány atď.) 
• 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 náklady: 
Obstaranie služieb. Obstaranie vybavenia a prác na výlučnom a limitovanom základe 
 
Ukazovatele 
 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 
Počet projektov rozvíjajúcich spoločný 
obchod, V&V, zariadenia technickej 
infraštruktúry 

2007 0 2015 5 
Výstup 

Počet spoločných projektov na propagáciu 
investícií 

2007 0 2015 5 
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Priorita 2.: Zlepšenie kvality životného prostredia  

Opatrenia a aktivity implementované prostredníctvom tejto priority sú zamerané na dosiahnutie 
cieľov popísaných vyššie v predchádzajúcej podkapitole programu, čím prispievajú k naplneniu 
globálneho cieľa. 

Za účelom dosiahnutia zámerov  oboch oblastí intervencií – zlepšenie kvality životného 
prostredia a zlepšenie pripravenosti na prírodné ohrozenia – je priorita tvorená dvomi 
nasledujúcimi opatreniami. 

Opatrenie 2.1.: Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie 
prírodných zdrojov  

Zameranie opatrenia: Chrániť a podporovať kvalitu životného prostredia a  bohatosť 
ekosystémov a podporovať aktivity zabezpečujúce trvalú udržateľnosť životného prostredia. 

Zdôvodnenie: 

Opatrenie sa zameriava na podporu projektov prispievajúcich k trvalému zlepšeniu alebo ochrane 
životného prostredia. V súlade so zámerom využitia jedinečného prírodného bohatstva              
pre posilnenie ekonomického rastu prostredníctvom cestovného ruchu, kladie opatrenie silný 
dôraz na ochranu prírody. Dôraz je kladený najmä na ochranu kvality vody a pôdy, zatiaľ čo 
oblasť zlepšovania kvality ovzdušia sa koncentruje na zníženie negatívnych dopadov dopravy    
vo veľkých mestách a hraničných prechodoch a výmenu skúseností zo znižovania a kontroly 
priemyselného znečistenia. 

Využitie obnoviteľných zdrojov energie bude podporované na pilotnom základe. Prínosom je 
okrem napĺňania idei trvalého využívania zdrojov aj tvorba pracovných príležitostí pre vidiecke 
obyvateľstvo (napr. pri využívaní biomasy). 

Napriek nespornej potrebe veľkých investícií do oblasti životného prostredia však program ENPI 
nebude uvedené investície z finančných dôvodov podporovať. Namiesto toho sa dôraz bude klásť 
na pomoc pri zlepšení aktivít a výkonný manažment, nastavenie systému, sieťovanie organizácií, 

Počet projektov  v rámci cezhraničného 
informačného systému MSP 

2007 0 2015 5 

Počet tréningových kurzov 2007 0 2015 10 

 

Počet projektov podporujúcich vytváranie 
spoločností znevýhodnenými skupinami 

2007 0 2015 5 

Počet spoločných podnikov, V&V, 
realizácia a modernizácia zariadení 
technickej infraštruktúry 

2007 0 2015 5 

Počet oslovených potenciálnych investorov 2007 0 2015 25 
Počet MSP využívajúcich informačný 
systém 

2007 0 2015 1,000 

Počet ľudí vyškolených v MSP 2007 0 2015 100 

Výsledok 

Počet spoločností vytvorených 
znevýhodnenými skupinami 

2007 0 2015 5 

Dopad 
Zvýšená podnikateľská aktivita 

(Kvalitatívny posudok) 
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tvorbu stratégií a programov ako vyhotovenie štúdií uskutočniteľnosti pre kľúčové investície. 
Súčasne však budú podporené aj pilotné projekty a niekoľko fyzických investičných príležitostí.  

Indikatívny zoznam aktivít 

o Zlepšenie manažmentu a využívania prírodných zdrojov, vrátane národných parkov          
a lesného hospodárstva 

o Ochrana krajiny, biodiversity a ekosystému 
o Podpora ekologicky udržateľného využívania prírodných zdrojov   
o Zlepšenie kvality vody a ochrana vodných zdrojov 
o Spoločné plánovacie aktivity a možné pilotné projekty na spevňovanie erodovaných 

riečnych brehov 
o Vývoj technológií pre obnovovanie ecosystémov znehodnotených banskou činnosťou 
o Spoločne plánovacie aktivity zamerané na ochranu a manažment životného prostredia  
o Vybudovanie pilotných projektov a siete zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje 

energie (vietor, biomasa, geotermálne zdroje atď.) 
o Zlepšenie kvality ovzdušia 
o Spoločné recyklačné iniciatívy  
o Plánovanie, efektívne riešenie a procedurálny system  zhromažďovania odpadu   
o Plánovanie a efektívne riešenie spracovania odpadových vôd vrátane podpory prípravy 

alternatívnych spôsobov spracovania 
o Mapovanie a následné plánovanie čistenia  nepovolených skládok odpadu 
o Aktivity malého rozsahu komunít a občianskych organizácií, zamerané na posilňovanie 

zodpovednosti, zvyšovanie vedomostí a povedomia o životnom prostredí a ochrane 
prírody 

Oprávení prijímatelia: 

o Orgány regionálnej a miestnej administratívy a ich inštitúcie zaoberajúce sa životným 
prostredím a energetikou   

o Orgány na národnej úrovni a ich inštitúcie zaoberajúce sa špecifickými zložkami 
životného prostredia a nástrojmi ochrany prírody (odborné organizácie s regionálnou 
pôsobnosťou, národné parky) 

o Neziskové organizácie so zameraním na životné prostredie 
o Neziskoví poskytovatelia služieb v oblasti životného prostredia 
o 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 príjímateľmi. 
 

Oprávnené výdavky: 

Investície (práce) na pilotných projektoch, zabezpečenie služieb a nákup vybavenia na pilotné 
projekty.   
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Ukazovatele 

 

Opatrenie 2.2.: Pripravenosť na núdzové situácie  

Zameranie opatrenia:  
Nárast pripravenosti úradov a obyvateľov v prihraničnom regione na riešenie krízových situácií 
vzniknutých na základe prírodných katastrof, akými sú povodne, požiare, lavíny   a  zosuv pôdy, 
ale aj priemyselné havárie, ktoré spôsobujú znečistenie a majú cezhraničný dopad. Cieľom je 
taktiež zlepšiť efektivitu aktivít, týkajúcich sa monitoringu životného prostredia.    

Zdôvodnenie: 

Katastrofy znamenajú potenciálny zdroj nepriaznivého dopadu na životné prostredie, vážne riziká 
pre obyvateľstvo a podnikanie v potenciálne ohrozenej oblasti. Medzi najčastejšie ohrozené 
geografické a prírodné oblasti patria rozsiahle lesné rezervácie, rieky s rozsiahlym sezónnym 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 
Počet projektov  podporujúcich a 
zlepšujúcich spoločnú ochranu a správu 
životného prostredia 

2007 0 2015 10 

Počet spoločných plánovacích aktivít v 
oblasti ochrany životného prostredia 

2007 0 2015 5 

Počet projektov propagujúcich 
trvaloudržateľné využívanie prírodných 
zdrojov 

2007 0 2015 5 

Počet projektov týkajúcich sa produkcie 
obnoviteľnej energie 2007 0 2015 3 

Počet projektov týkajúcich sa recyklácie 
odpadu 

2007 0 2015 3 

Počet projektov týkajúcich sa zberu odpadu 
a systému spracovania 

2007 0 2015 3 

Výstup 

Počet prieskumov a plánovaní v oblasti 
čistenia 

2007 0 2015 5 

Počet  spoločných systémov na ochranu živ. 
prostredia, trvaloudržateľné využívanie a 
správa prírodných zdrojov 

2007 0 2015 5 

Počet  projektov týkajúcich sa  spoločných 
problémov v oblasti prírodných zdrojov 

2007 0 2015 10 

Počet ľudí priamo oslovených projektami 
podporujúcimi trvaloudržateľné využívanie 
prírodných zdrojov 

2007 0 2015 500,000 

Výsledok 

Počet projektov  v  oblasti životného 
prostredia  

2007 0 2015 20 

Dopad 
Zachované bohatstvo biodiverzity  

(kvalitatívny posudok) 
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prietokom vody a  horské oblasti. Ďalším potenciálnym zdrojom znečistenia sú priemyselné 
emisie, ktoré nie sú systematický kontrolované, v dôsledku čoho môže mať každá havária 
cezhraničný dopad.  

Zodpovedné úrady v zúčastnených krajinách majú vlastné skúsenosti s prípravou záchranného 
manažmentu pri situáciách ohrozujúcich životné prostredie a ľudské zdravie. Tieto skúsenosti 
si zodpovedné orgány sú v spolupráci s cezhraničnými partnermi vzájomne vymieňajú a reagujú 
na ne v závislosti od potreby. Spolupráca medzi uvedenými organizáciami, prepojenými 
existujúcim systémom, významne zefektívni fázu plánovania, monitorovania a krízového 
riadenia, čím sa podstatne zredukuje riziko ohrozenia.   

Indikatívny zoznam aktivít: 

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

o Zriadenie spoločného záchranného systému pre požiarne a lavínové nebezpečenstvo ako 
aj ďalšie prírodné katastrofy 

o Strategické a technické plánovanie a vybudovanie spoločného monitorovacieho systému 
znečistenia životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda) 

Oprávnení prijímatelia: 

o Orgány regionálnej a miestnej administratívy a ich inštitúcie, zaoberajúce sa správou                 
a monitoringom životného prostredia  

o Národné orgány a ich inštitúcie, zaoberajúce sa správou a monitoringom životného 
prostredia (subjekty poskytujúce hasičské a záchranné služby)  

o Neziskové organizácie so zameraním na životné prostredie 

Oprávnené výdavky: 

Zabezpečenie služieb a limitované nákupy vybavenia 
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Ukazovatele 

Priorita 3.: Efektívna hranica 

Implementáciou opatrení a aktivít tejto priority sa dosiahnu ciele popísané v predchádzajúcej 
podkapitole programu, čím sa prispeje aj ku globálnemu cieľu programu. 

Na zvýšenie účinnosti aktivít programu ako aj na podporu lepšej cezhraničnej spolupráce je 
potrebné zlepšiť riadenie a podpornú infraštruktúru. Prostredníctvom týchto dvoch zameraní 
podpory bude program prispievať k vyššej bezpečnosti na hranici.  

Zabezpečenie riadenia na hranici je v každej partnerskej krajine realizované skôr na národnej ako 
regionálnej úrovni prostredníctvom centralizovaného systému riadenia. Program ENPI môže z 
tohto dôvodu dosiahnuť reálne výsledky len za predpokladu, ak sa zameria na oblasti, ktoré si 
nevyžadujú podstatné zmeny procesov a procedúr policajných a colných orgánov. 

Spolupráca úradov typu “zdola – nahor” má slabšiu realizovateľnosť  kvôli centralizovanej             
a hierarchickej štruktúre národných orgánov. Napriek tomu je spolupráca malého rozsahu 
v podobe menších „dodatočných“ podujatí, slúžiacich na lepšie porozumenie spoločných 
problémov ako aj zlepšenie koordinácie medzi dvomi stranami hranice na operatívnej úrovni, 
realizovateľná a veľmi žiadúca. Počet hraničných priechodov je limitovaný prírodnými pomermi. 
Na hraničných priechodoch je potrebné dosiahnúť zlepšenie infraštruktúry ako aj koordinácie 
a vzájomnej spolupráce. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať integrované projekty zahŕňajúce 
investičné (tvrdé) aj doplnkové neinvestičné (mäkké) aktivity. 

Priorita bude podporovať „tvrdé“ investície do infraštruktúry hraničných priechodov ako aj 
doplnkové „mäkké“ aktivity, zamerané na zlepšenie koordinácie a vzájomného porozumenia 
orgánov pohraničnej a colnej stráže.  

Vychádzajúc z uvedeného bude v rámci tejto priority implementované nasledovné opatrenie: 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 

Počet projektov ochrany proti povodniam 2007 0 2015 3 

Počet projektov súvisiacich so spoločným 
varovným systémom pre požiarne, lavínové 
a ďalšie nebezpečenstvá 

2007 0 2015 3 

Výstup 

Počet monitorovacích systémov  2007 0 2015 3 
Počet partnerstiev alebo trvalej spolupráce 
pri prevencii proti záplavám 

2007 0 2015 3 

Počet centier zapojených do siete na 
výmenu know-how na prevenciu proti 
rizikám 

2007 0 2015 15 

Výsledok 

Počet monitorovacích a systémov 
predpovedí 
 

2007 0 2015 3 

Dopad Zvýšená schopnosť riadenia krízových 
situácií prírodného alebo priemyselného 
pôvodu 

(kvalitatívny posudok) 
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Opatrenie 3.1.: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch                     
a vybavenosti kontroly na hraniciach 

Zameranie opatrenia: Zvýšiť priepustnosť hranice s Ukrajinou rozšírením kapacít existujúcej 
infraštruktúry a zároveň podporiť zabezpečenie infraštruktúry pre nové hraničné priechody ako aj 
zlepšenie koordinácie na hraničných priechodoch. 

Zdôvodnenie:  

Nárast dopravných tokov ako aj želaný nárast intenzity cezhraničnej spolupráce si vyžaduje 
nárast kapacít hraničných priechodov, a to ako pre osobnú tak aj nákladnú dopravu. Opatrenie je 
zamerané na uľahčenie prepravy cez hranicu prostredníctvom podpory rozširovania hraničných 
priechodov. Kde je bude nevyhnutné, tam sa na návrh zodpovedných štátnych orgánov môžu 
zriadiť nové hraničné priechody. Podpora zahrňuje aj zlepšovanie bezprostredných dopravných 
prístupov k hraničným priechodom. 

Program je zameraný na podstatné uľahčenie pohybu miestneho obyvateľstva v oblasti hraníc. 
Miestne finančné zdroje nie sú dostatočné na investičné projekty veľkého rozsahu. Preto sa 
opatrenie zameriava na zriaďovanie malých “miestnych” hraničných priechodov s obmedzeným 
využitím (pre miestnych obyvateľov, s regulovaným režimom prepravy, napr. len počas 
pracovných hodín, len pre osobnú dopravu a pod.). V odôvodnených prípadoch môžu byť 
podporené plánovacie štúdie a štúdie udržateľnosti viazané na budovanie infraštruktúry, ktorá 
bude podporená zo zdrojov mimo programu. 

Efektivita riadenia bezpečnosti na hraniciach by mala byť zabezpečená súbežne s rastom tokov 
tovarov a osôb. V rámci zlepšovania spolupráce by mala byť realizovaná efektívnejšia kontrola 
presunu vzácnych druhov zvierat a rastlín ako aj prepravy odpadu. V rámci „mäkkých aktivít“ sú 
predpokladané aktivity zamerané na zlepšenie výmeny informácií a zabezpečenie potrebného 
vybavenia. 

Vzhľadom na rozsah a disponibilné zdroje programu sa okrem zvýšenia kapacity samotných 
hraničných priechodov nedá očakávať žiadny viditeľný dopad, ktorý by sa týkal zlepšenia 
dopravných podmienok v hraničnej oblasti. 

Indikatívny zoznam aktivít: 

o Zlepšenie infraštruktúry a vybavenosti hraničných kontrol (berúc do úvahy kritéria 
spojené s územím vymedzeným Schengenským dohovorom) – Zlepšovanie sanitárnych    
a občerstvovacích zariadení, parkovanie a pod.) 

o Výstavba a obnova ciest smerujúcich k hraničným priechodom 
o Rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy 
o 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:  
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• Prípravu spoločných plánov pre zefektívnenie prechodu hraníc 
• Zvýšenie plynulosti a koordinácie colných procedúr 
• Výmenu skúseností a poznatkov medzi funkcionármi 
• Prípravu zariadení a procedúr pre miestnu výmenu informácií 

Oprávnení prijímatelia: 

o Colné orgány a orgány pohraničnej stráže 
o Dopravné a železničné orgány 

Oprávnené výdavky: 

Investície (stavebné práce), zabezpečenie služieb a obstaranie vybavenia, náklady spojené 
s výmenou a zdieľaním informácií ako cestovné a ubytovacie náklady. 
 
Ukazovatele 
 

Priorita 4.: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom 

V súlade s príslušným cieľom súčasného programu a príslušnou prioritou Strategického dokumentu 
ENPI, Priorita 4. podporuje všeobecnú spoluprácu medzi všetkými aktérmi prihraničných oblastí. 
Dlhotrvajúca inštitucionálna spolupráca a spolupráca malého rozsahu určená malým organizáciám 
miestnych obyvateľov je zohľadnená v nasledovných opatreniach:  

 

 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 
Počet projektov na zlepšenie infraštruktúry 
a zariadení na hraničných priechodoch 2007 0 2015 5 

Obnovené a vylepšené cesty (v km) 2007 0 2015 25 
Počet zavedenej cezhraničnej verejnej 
dopravy  

2007 0 2015 5 

Výstup 

Počet vypracovaných štúdií 2007 0 2015 10 
Počet hraničných priechodov s lepšou 
dostupnosťou 

2007 0 2015 5 

Počet obnovených hraničných priechodov 
podľa miestnych požiadaviek 

2007 0 2015 5 

Zníženie času potrebného pri prechode 
hraníc  

2007 0 2015 

10 min/ 
osoba/ 

prechod 
hranice 

Výsledok 

Počet ľudí využívajúcich cezhraničnú 
verejnú dopravu 

2007 0 2015 500 denne 

Dopad 
Počet návštevníkov zo zúčastnených krajín 

(Kvalitatívny posudok) 
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Opatrenie 4.1.: Inštitucionálna spolupráca  

Zameranie opatrenia: Zvýšiť efektívnosť verejných služieb podporou aktivít spolupráce za účelom 
vytvorenia efektívnych a spoľahlivých systémov a rámcov pre stály tok informácií a výmenu 
skúseností medzi inštitúciami pôsobiacimi vo verejnej správe a  službách v oblasti zamestnanosti, 
vzdelávania, zdravotníctva, kultúry ako aj prevencia kriminality a colná správa. 

Zdôvodnenie: 

Zvýšenie efektívnosti verejných služieb môže mať významnú úlohu pri zvyšovaní ekonomickej 
výkonnosti a sociálnej stability. Každá partnerská krajina sa snaží nájsť účinné spôsoby 
a prostriedky na zvýšenie výkonnosti svojho verejného sektora. Spolupráca v tejto oblasti môže 
prostredníctvom výmeny pozitívnych ale aj negatívnych skúseností výrazne podporiť tento 
proces na Ukrajine ako aj v členských štátoch. Od spolupráce sa predpokladá rozvoj kapacít 
inštitúcií potrebných pre zvládnutie špecifických problémov a  využitie špecifických príležitostí 
regiónu, ako napríklad zosúladenie potrieb trhu práce so zameraním vzdelávacieho systému, 
zvýšená dostupnosť informácií o  sociopatologických javoch (kriminalita) atď. Týmto sa prispeje 
k zvýšeniu ochoty k ekonomickej a sociálnej spolupráci ako aj lepším podmienkam pre cestovný 
ruch a investície. Od podporených projektov v rámci opatrenia sa očakáva, že vytvoria 
systematickú a dlhotrvajúcu spoluprácu potrebnú pre vhodné definovanie a realistické riadenie 
príležitostí a problémov. Kým obidve súčasné opatrenia (spolu s Opatrením č. 4.2.) zásadne 
prispievajú k Cieľu ENPI “zlepšenie medziľudským vzťahov” samotné Opatrenie č. 4.1. je 
zamerané na dlhotrvajúci rámec spolupráce dôležitých inštitúcií daného územia  na rozdiel        
od Opatrenia 4.2., ktoré sa zaoberá aktivitami menšieho rozsahu.  

Indikatívny zoznam aktivít: 

o Rozvoj systémov, plánov a aktivít na podporu konceptu celoživotného vzdelávania 
o 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  

o Zlepšenie výmeny informácií o vzdelávacích systémoch a kvalifikáciách, ako aj                 
o tréningových a hodnotiacich metódach 

o Rozvoj informačných a monitorovacích systémov na trhu práce 
o Rozvoj pracovnej mobility  
o Podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom rozvoja vzťahov medzi 

univerzitami, výskumnými centrami a organizáciami podporujúcimi MSP  
o Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva, tvorba a prezentácia nových produktov 

kultúry 
o Založenie on-line siete pre núdzové prípady a spoločné využívanie zdravotníckych 

zariadení 
o Rozvoj systémov na výmenu poznatkov a skúseností ako aj ďalšie iniciatívy v oblasti 

ochrany životného prostredia a ochrany prírody 
o Výmena informácií týkajúcich sa kriminality a kriminálnych skupín a zosúladenie 

spoločných postupov pri objasňovaní kriminálnych činov 
o Podpora rozvoja cezhraničných informačných zdrojov na báze ICT 
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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 náklady 

Obstaranie služieb. Nákup vybavenia a obstaranie menších prác v limitovanom rozsahu              
(prispievajúcich k posilneniu spolupráce medzi inštitúciami). 

Ukazovatele 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 
Počet spoločných projektov v oblasti: 
- zamestnanosti 
- odborných kurzov 
- vzdelávania 
- kultúry 
- ochrany životného prostredia          

a prírody 
- zdravotnej starostlivosti 

2007 0 2015 15 

Počet sietí medzi univerzitami, 
výskumnými centrami a organizáciami, 
podporujúcimi MSP 

2007 0 2015 1 

Počet projektov súvisiacich s výmenou 
informácií týkajúcich sa kriminality 

2007 0 2015 3 

Výstup 

Počet projektov podporujúcich rozvoj 
informačných zdrojov na báze IKT pre 
správu hraníc a colných procedúr  

2007 0 2015 1 

Počet inštitúcií pôsobiacich spoločne v 
oblasti zamestnanosti, odborných kurzov, 
vzdelávania, kultúry a zdravotnej 
starostlivosti 

2007 0 2015 10 

Počet spoločných verejných inštitúcií 2007 0 2015 5 
Počet vyškolených ľudí 2007 0 2015 150 
Počet spolupracujúcich univerzít, 
výskumných centier a organizácií 
podporujúcich MSP  

2007 0 2015 5 

Počet najlepších postupov v rámci 
informácií týkajúcich sa kriminalistiky 

2007 0 2015 5 

Výsledok 

Počet spoločných aktivít medzi colnými 
orgánmi na rôznych stranách hranice 

2007 0 2015 3 

Dopad 
Efektívnejšie verejné služby  

(Kvalitatívny posudok) 
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Opatrenie 4.2.: Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom 

Zameranie opatrenia: Zvýšenie vzájomného porozumenia medzi rozličnými spoločenskými 
skupinami a podpora výmeny know – how v širokom spektre aktivít, s dôrazom na podporu 
miestnej demokracie a prospešnej spolupráce v sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a mediálnej 
oblasti. 

Zdôvodnenie:  

Zvýšenie akceptácie princípu spolupráce a angažovanosti spoločnosti pre spoluprácu si vyžaduje 
zreteľné aktivity navrhnuté pre potreby a príležitosti malých a veľmi často neformálnych 
spoločenských skupín. Výsledkom spolupráce bude zvýšenie regionálneho povedomia a 
posilnenie regionálnej identity. Spoločné aktivity v oblasti kultúry, miestnych samospráv, 
občianskej participácie, ochrany životného prostredia a  zvyšovania environmentálneho 
povedomia taktiež prispejú k priaznivejšej podnikateľskej klíme a súdržnejšej spoločnosti. 
 

Implementácia spoločných projektov povedie k vyššej informovanosti a podpore trvalého dialógu 
medzi partnermi. Projekty malého rozsahu zamerané na spoluprácu môžu slúžiť ako prvý krok 
k dlhodobým projektom väčšieho rozsahu. Na podporu spolupráce menšieho rozsahu, ktorá tvorí 
protiklad dlhotrvajúcej a systematickejšej spolupráce verejných inštitúcií, je vypracované 
zvláštne opatrenie. 

Pre čo najefektívnejšiu podporu neinvestičných projektov, zameraných na spoluprácu, navrhuje 
stratégia špecifické implementačné podmienky, výlučne pre projekty daného opatrenia. 

Indikatívny zoznam aktivít: 
 

• 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) 

• Rozličné typy aktivít neinvestičného rozsahu ako: 
• Aktivity zamerané na udržiavanie identity a tradícií miestnych komunít 
• Podpora miestneho ľudového umenia a remesiel 
• Spoločné športové a kultúrne podujatia 
• Spoločné podujatia zástupcov miestnych médií 
• Spoločné kampane na zvyšovanie environmentálneho povedomia a  aktivity zamerané 

na transfer poznatkov 
• 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 
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Oprávnené náklady: 

Personálne náklady spojené s realizáciou projektov.  

Ukazovatele 

1.4.5. Indikatívna alokácia finančných prostriedkov 

Pre určenie indikatívneho podielu každej priority a opatrenia na prostriedkoch programu boli 
partnermi zohľadnené nasledujúce hlavné faktory : 
 

o Dôležitosť potrieb vyjadrených členmi Spoločnej pracovnej skupiny a výsledkami 
regionálnych konzultácií na Ukrajine, tak ako sú zhrnuté vo SWOT analýze 

o Zdôvodnenie potrieb analýzou dostupných údajov uvedených v analytickej kapitole 
a prílohách 

o Očakávaný dopad intervencií, ktoré môžu byť reálne implementované v rámci ENPI 
o Skúsenosti z predchádzajúcich programov vo vzťahu k absorbčnej kapacite 

charakteristických skupín prijímateľov programu 
o Investičné potreby a očakávané kapacity s ohľadom na určité typy projektov 
 
Na tomto základe boli prijaté nasledujúce zásady: 
 
o Finančná alokácia programu bola určená na základe stanovených  potrieb na úrovni priorít 
o Ekonomický a sociálny rozvoj má kľúčový význam pre trvalý rozvoj územia. Realizácia 

projektov v rámci tejto priority si však nevyžaduje významné investície a navyše 
v predchádzajúcom programe bol malý záujem o projekty súvisiace s ekonomickým 
rozvojom (okrem projektov v oblasti cestovného ruchu) 

o  Je nevyhnutné rozvíjať spoluprácu ľudí a organizácií. Predchádzajúci program položil 
základ pre trvalú spoluprácu na inštitucionálnej úrovni, ktorej trvanie, ako aj iniciovanie 
novej spolupráce, bolo partnermi posúdené ako veľmi dôležité. S tým súvisiaci cieľ ENPI 
„podpora spolupráce Ľudia  ľuďom“ bude realizovaný prostredníctvom dvoch opatrení 
a prostriedky na tieto opatrenie sú pomerne vysoké 

o Životné prostredie je považované za dôležitú problematiku, v rámci ktorej  môžu byť do 
projektov zahrnuté hmotné investície a nákup zariadení. Minulé skúsenosti poukazujú na 
nepretržitý záujem o tieto projekty 

o Potreba zlepšenia vybavenia hraničných priechodov bola posúdená ako základný 
predpoklad pre zlepšenie akejkoľvek spolupráce v území. Hraničné priechody si vyžadujú 
rozvoj infraštruktúry s pomerne veľkou investičnou potrebou a  projektoví žiadatelia sú 
rozhodne spôsobilí manažovať tieto projekty. 

Počiatočný stav Cieľ 
Typ Ukazovateľ 

Rok Hodnota Rok Hodnota 
Počet projektov na výmenu know-how  

2007 0 2015 10 
Výstup 

Počet neinvestičných projektov spolupráce  2007 0 2015 10 
Výsledok Počet ľudí využívajúcich výmenu know- 

how 
2007 0 2015 1,000 

Dopad Počet aktivít podporených v oblasti 
inštutucionálnej spolupráce  

(Kvalitatívny posudok) 
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Na základe zavedenia vyššie uvedených princípov bolo následne odsúhlasené rozdelenie 
prostriedkov: 
 
 
Tabuľka 4: Alokácia prostriedkov medzi priority a opatrenia 
 
 

 
Priority 

 
 
 

% z celkového 
rozpočtu v € 

PRIORITA 1: 
Ekonomický a sociálny rozvoj 

15 10,296,018 

1.1. Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu 10 6, 864,012 

1.2. Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP           
a rozvoj podnikania 

5 3, 432,006 

PRIORITA 2: 
Zlepšenie kvality životného prostredia 

25 17, 160,030 

2.1. Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj 
a riadenie prírodných zdrojov 

10 6, 864,012 

2.2. Pripravenosť na núdzové situácie 
15 10, 296,018 

PRIORITA 3: 
Efektívna hranica 

30 20, 592,037 

3.1. Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných 
priechodoch a vybavenosti kontroly na hraniciach 

30 20,592,037 

PRIORITA 4: 
Podpora spolupráce Ľudia ľuďom 

20 13,728,024 

4.1. Inštitucionálna spolupráca 15 10, 296,018 

4.2. Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  5 3, 432,006 

Technická asistencia 10 6, 864,012 

Spolu: 100 68, 640,123 
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Tabuľka 5: Indikatívne rozdelenie finančných prostriedkov medzi ciele ENPI

                                                 
2 Rozdelenie prostriedkov Opatrenia 2.1. medzi ciele ENPI 2 a 4 má len indikatívny character a neslúži ako    
  cieľová hodnota v implementačnej faze. 

PRIORITA 1: 
Ekonomický a sociálny rozvoj 

Cieľ 1: 
Podpora 
ekonomického 
a sociálneho 
rozvoja 

Cieľ 2: 
Spoločné 
výzvy 

Cieľ 3: 
Efektívne 
a bezpečné 
hranice 

Cieľ 4: 
Aktivity typu 
ľudia ľuďom 

1.1.  Harmonizovaný rozvoj 
cestovného ruchu 10%    

1.2.  Vytvorenie lepších podmienok 
pre rozvoj MSP a podnikania 5%    

PRIORITA 2: 
Zlepšenie kvality životného 
prostredia 

    

2.1. Ochrana životného prostredia, 
trvale udržateľný rozvoj a 
manažment prírodných zdrojov 2 

 8%  2% 

2.2.  Pripravenosť na núdzové 
situácie 

 15%   

PRIORITA 3: 
Zvýšenie efektívnosti na 
hraniciach 

    

3.1.  Zlepšenie dopravnej 
infraštruktúry na hraničných 
priechodoch a vybavenosti hraničnej 
kontroly 

  30%  

PRIORITA 4: 
Podpora spolupráce Ľudia 
ľuďom 

    

4.1.  Inštitucionálna spolupráca    15% 

4.2.  Neinvestičné projekty Ľudia 
ľuďom    5% 

 
Technická asistencia: 10 %     

SPOLU 15% 23% 30% 22% 
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1.5. Environmentálne hodnotenie 
Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) programu bolo realizované v súlade                     
so Smernicou ES 2001/42 príloha 1 bod j) o Strategickom environmentálnom hodnotení. 
 
Metodológia Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) 
 
Metóda SEA bola založená na analýze operačného programu v súlade s nasledujúcimi princípmi 
trvaloudržateľného rozvoja: (1) Trvaloudržateľné využívanie environmentálnych a prírodných 
zdrojov, (2) Ochrana a udržiavanie existujúcich prírodných hodnôt, (3) Zaistenie existencie 
miestnych komunít a kvalitných podmienok pre ich život, (4) Využitie technologického rozvoja  
z perspektívy trvalo udržateľného rozvoja, (5) Rozvoj osôb a komunít schopných prevziať 
zodpovednosť, (6) Rovnaké príležitosti a priestorová rovnocennosť, (7) Efektívna administratíva, 
(8) Ochrana zdravia, prevencia zdravia a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. 
 
Proces prípravy Strategického environmentálneho hodnotenia pozostával z nasledujúcich 
krokov: 
 

o Nezávislí experti  so súhlasom zúčastnených partnerov pripravili rámec SEA 
o Verejné oznámenie o procese SEA prebehlo v národných jazykoch súčasne v Maďarsku, 

Slovensku, Rumunsku a Ukrajine v informačnom bulletine a prostredníctvom internetu  v 
súlade s národnými pravidlami postupov a taktiež bol rámcový dokument sprístupnený na 
internete v anglickom jazyku 

o Zozbieranie pripomienok k rámcovému dokumentu doručených v lehote 30 dní               
zo zúčastnených krajín prostredníctvom e – mailu  

o Po schválení rámca SEA bol pripravený prvý Návrh environmentálnej správy a jeho 
Záverečné  zhrnutie  dostupné pre partnerov a verejne dostupný na internete v súlade 
s národnou legislatívou 

o Na základe prvého Návrhu environmentálnej správy bola prezentovaná  správa o stave 
postupov na posúdenie a prediskutovanie Spoločnej pracovnej skupine 

o Na Ukrajine sa uskutočnil konzultačný seminár k SEA  
o Záverečná environmentálna správa SEA a Záverečné zhrnutie boli pripravené nezávislými 

expertmi 
 

Počas procesu SEA bol vedený konštruktívny dialóg medzi projektantmi zodpovednými za 
programovanie a tímom pripravujúcim SEA, ktorý viedol k neprerušenej spätnej väzbe                  
s procesom SEA a plánovacím procesom. Program vo všeobecnosti podporuje aktivity, ktoré 
zlepšujú kvalitu životného prostredia a znižujú jeho znečistenie. Napriek tomu boli na základe 
procesu SEA identifikované niektoré oblasti, kde je potrebné obozretné riadenie intervencií, aby 
sa obišli nežiaduce efekty, ktoré sú popísané nižšie. 
 
Proces identifikoval nasledujúce najvýznamnejšie možné environmentálne dopady 
programu: 
 

o Vytváranie trvalej udržateľnosti je súčasťou horizontálnych cieľov a princípov programu. 
V spojitosti s environmentálnou trvalou udržateľnosťou si výber projektov vyžaduje 
zohľadnenie využitia environmentálne prijateľných technológií vo všetkých prípadoch, 
ktoré zahŕňajú výstavbu 
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o Územia NATURA 2000 a iné ekologicky citlivé územia je potrebné chrániť                 
pred akýmikoľvek nepriaznivými dopadmi rozvoja. V dôsledku nedostupnosti údajov      
o lokalizácii takýchto zón počas programovacej fázy je potrebné venovať špecifickú 
pozornosť tejto problematike počas fázy hodnotenia a výberu projektov 

o Musí byť zabezpečené vhodné zapojenie občianskej spoločnosti do  aktivít Spoločného 
monitorovacieho výboru ako aj ďalších orgánov s poradnou funkciou voči Spoločnému 
riadiacemu orgánu 

o Trvalú udržateľnosť je potrebné posudzovať ako kľúčovú horizontálnu tému pre 
priebežné a záverečné hodnotenie SOP 

o Rozvoj cestovného ruchu, prostredníctvom pritiahnutia vyššieho počtu návštevníkov do 
programového územia  môže významné prírodné hodnoty vystaviť riziku v tom prípade, 
ak trvalá environmentálna udržateľnosť nebude dôsledne zohľadňovaná pri výbere 
projektov 

o V prípade nesystematického plánovania a implementácie môže zlepšenie hraničných 
prechodov spôsobiť zvýšenie dopravy a tým negatívne environmentálne dopady v okolí 
hraničných prechodov 

o Je potrebné podporovať aktivity zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľstva 
o  ochrane životného prostredia a prírody ako aj transfer poznatkov súvisiaci so všetkými 
aspektami trvalo udržateľného rozvoja 

  
 
Vyššie spomenuté fakty by mali slúžiť ako minimálne štandardy pri rozhodovaní o výbere 
projektov v oblasti životného prostredia. 
 
Ak sú vyššie uvedené okruhy správne adresované, môže program slúžiť ako dobrý príklad        
pre aplikáciu princípov trvalo udržatelného rozvoja. Z tohto dôvodu môže byť použitý ako 
nástroj pomoci pre hospodársky rozvoj regiónov. 
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1.6. Indikatívny finančný plán 
 
 
Tabuľka 6: Finančná tabuľka obsahujúca predbežné ročné alokácie (v Euro, bežné ceny) 
 
 

            

  Záväzky Platby 

  SPOLU 
(indikatívne) 

SPOLU 
(indikatívne) 

Príspevok 
Spolo čenstva 
(indikatívny )  

Spolufinancovanie  
(indikatívne)  

Ďalšie zdroje 
(indikatívne) 

2007 

Projekty 0 0 0 0 0 

TA 0 0 0 0 0 

SPOLU 2007 0 0 0 0 0 

2008 

Projekty 6 795 372 2 718 149 2 471 045 247 104 0 

TA 788 274 788 274 788 274 0 0 

SPOLU 2008 7 583 646 3 506 423 3 259 319 247 104 0 

2009 

Projekty 20 386 117 12 231 670 11 119 670 1 111 970 0 

TA 917 0877 917 087 917 087 0 0 

SPOLU 2009 21 303 204 13 148 757 12 036 787 1 111 970 0 

2010 

Projekty 16 988 431 19 027 043 17 297 311 1 729 732 0 

TA 942 132 942 132 942 132 0 0 

SPOLU 2010 17 930 563 19 969 175 18 239 443 1 729 732 0 

2011 

Projekty 13 590 744 15 629 356 14 208 506 1 420 850 0 

TA 966 825 966 825 966 825 0 0 

SPOLU 2011 14 557 569 16 596 181 15 175 331 1 420 850 0 

2012 
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Projekty 10 193 058 12 231 670 11 119 700 1 111 970 0 

TA 958 828 958 827 958 828 0 0 

SPOLU 2012 11 151 886 13 190 497 12 078 528 1 111 970 0 

2013 

Projekty 0 6 115 836 5 559 851 555 985 0 

TA 879 842 879 842 879 842 0 0 

SPOLU 2013 879 842 6 995 678 6 439 693 555 985 0 

2014 

Projekty 0 0 0 0 0 

TA 668 340 668 340 668 340 0 0 

SPOLU 2014 668 340 668 340 668 340 0 0 

2015 

Projekty 0,00 0 0 0 0 

TA 742 683 742 683 742 682 0 0 

SPOLU 2015 742 683 742 683 742 682 0 0 

2016 

Projekty 0 0 0 0 0 

TA 0 0 0 0 0 

SPOLU 2016 0 0 0 0 0 

  X X X     

SPOLU 2007-2016 74 817 733 74 817 734 68 640 123 6 177 611 0 

            

JEDNOTNÁ  MIERA 
SPOLUFINANCOVANIA    10%       
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Tabuľka 7: Indikatívny finan čný plán na úrovni priorít (v Euro, bežné ceny) 
 
 

 

  Indikatívny finan čný plán programu ENPI  pre programové obdobie  
 
 

      

                  Priority podľa zdrojov financovania (v euro):     
 Zdroje EÚ  (a) * Spolufinancovanie (b) Miera 

spolufinancovania (v 
%) (c ) ** 

Iné financovanie        
(ak je dané) (d)*** 

Financovanie 
spolu    (e) = 
(a)+(b)+(d) 

 

Priorita 1 
10 296 018 1 029 602 10% 0,00 11 325 620 

 

Priorita 2 
17 160 031 1 716 003 10% 0,00 18 876 034 

 

Priorita 3 

20 592 037 2 059 204 10% 0,00 22 651 241 

 

Priorita 4 
13 728 025 1 372 802 10% 0,00 15 100 827 

 

                  Technická asistencia 
6 864 012 0,00 0% 0,00 6 864 012 

 

Spolu  
68 640 123 6 177 611 9 % 0,00 74 817 734 

      
                 * V zhode so Strategickým  dokumentom.      
               ** Miera spolufinancovania počítaná na základe príspevku ES na SOP od ktorej je odčítaný objem TA financovaný z  príspevku ES                   
                    (Čl. 20.1 Nariadenia č. 951/ 2007)  
            ***  Iné zdroje než príspevok ES a spolufinancovanie podľa Čl. 19 a 20.1 Nariadenia č. 951/ 2007             
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8. Tabuľka: Odhadovaný rozpočet TA  (v Euro, bežné ceny) 

 

Položky Plánovaný rozpočet 
(ENPI) 

% z celkového rozpočtu TA  
podporený z ENPI 

Personálne náklady (10 osôb 
vrátane 3 zamestnancov 
pobočiek STS) 

4,081,800 59.47 

Organizovanie zasadnutí 
Spoločného monitorovacieho 
výboru 

112,000 1.63 

Projektový výber: hodnotiace 
výbory, prísediaci, špeciálne 
expertízy atď. 

250,000 3.64 

Projektová tvorba a 
komunikačná stratégia 
(informačné dni, fórum na 
hľadanie partnerov, 
internetovská stránka, letáky 
atď.) 

570,000 8.30 

Ročné audity 250,000 3.64 
Ostatné (monitorovací system, 
zariadenia, služby, nepriame 
náklady, rezervné zdroje atď.) 

1,600,000 23.31 

SPOLU 6,863,800 100% 
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2.  Riadiace štruktúry programu 

2.1. Zúčastnené krajiny  
Na programe participujú regióny štyroch krajín: Maďarska, Slovenska a Rumunska ako 
členských štátov EÚ a Ukrajiny ako nečlenského štátu. Tri zo spomenutých krajín budú ďalej v 
texte označované ako “zúčastnené krajiny” a Ukrajina bude označovaná ako “partnerská krajina”. 
Zúčastnené krajiny a partnerská krajina sú v rámci programu reprezentované Národnými 
orgánmi. Tieto krajiny si určili Spoločný riadiaci orgán (ďalej len SRO) so sídlom v Maďarsku, 
ktorý ponesie celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu programu. 

 

2.2. Porovnanie s predchádzajúcimi programami 
Nasledujúci stručný prehľad popisuje riadiace a implementačné štruktúry predchádzajúcich 
programov cezhraničnej spolupráce financovaných z EÚ. Cieľom tohto krátkeho opisu je 
poukázať na skúsenosti získané počas realizácie spomenutých programov, na významné rozdiely 
a demonštrovať jasnú nadväznosť aktuálnych funkcií v navrhovaných štruktúrach. 
 

2.2.1. Programy PHARE CBC  
 
V Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku sú programy cezhraničnej spolupráce PHARE, vrátane 
maďarského Fondu mikroprojektov (FM) a rumunského Spoločného fondu mikroprojektov 
(SFM) s Ukrajinou v rámci iniciatívy Externé hranice 2003, riadené v súlade s príslušnými 
postupmi PRAG (Praktický sprievodca zmluvnými postupmi EÚ pre externé aktivity) a postupmi 
Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému PHARE (EDIS). Funkcie riadenia 
a implementácie sú vo všetkých troch krajinách podobné, tak, ako je to ilustrované na nižšie 
uvedenom maďarskom príklade. 
 
Národný fond (NF), situovaný na Ministerstve financií a riadený Národným autorizačným 
orgánom (NAO), dohliada na finančné riadenie programov a zodpovedá za podávanie správ 
Európskej komisii (EK). Prostriedky od EK, obdržané NF, boli prevedené Implementačnej 
agentúre (IA) v súlade s  finančnou dohodou medzi NF a  IA. VÁTI verejná nezisková 
spoločnosť sa stala Implementačnou agentúrou programu v  Maďarsku. V roli Implementačnej 
agentúry bola VÁTI zodpovedná za všetky aspekty vyhlasovania verejnej súťaže a uzatváranie 
zmlúv ako aj administratívne a finančné stránky implementácie.  
 

2.2.2. Programy susedstva 2004 - 2006 
 
V súlade so  smernicami pre INTERREG, celkovú zodpovednosť za Program susedstva 
Maďarsko-Slovensko-Ukrajina 2004 – 2006 nesie  Riadiaci orgán (RO) so sídlom v Maďarsku. 
RO úzko spolupracuje so Spoločným technickým sekretariátom (STS), zriadením vo VÁTI. STS 
poskytuje služby priamo RO, Platobnému orgánu, členom Monitorovacieho a Riadiaceho výboru 
a všetkým potenciálnym partnerom na programovej úrovni.  
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Celková zodpovednosť a operatívne riadenie na projektovej úrovni zostáva na základe dohody 
medzi RO a členskými štátmi na RO v Maďarsku (Národná rozvojová agentúra) a Národnom 
orgáne na Slovensku (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky). RO 
a Národné orgány zodpovedajú za všetky právne záväzné povinnosti. Napriek tomu boli úlohy 
súvisiace s  koordináciou programu (prevádzkovanie Spoločného technického sekretariátu, 
príprava stretnutí a rozhodnutí Monitorovacieho a Riadiaceho výboru, riadenie administratívy, 
informačné aktivity, písanie správ o realizácii programu, atď.) a realizáciou projektov (vrátane 
podpisovania zmlúv, finančného riadenia a prvostupňovej kontroly) delegované na 
Sprostredkovateľský orgán (SORO) zriadený v Maďarsku (VÁTI). Jeho právnym základom je 
rámcová dohoda na celé programové obdobie a ročné finančné zmluvy s RO určujúce práva 
a povinnosti SORO. Na Slovensku plní úlohy implementácie na programovej úrovni Agentúra na 
podporu regionálneho rozvoja na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 
 
Na Ukrajine je za realizáciu projektov zodpovedná Delegatúra EK ako zmluvný orgán. 
Ministerstvo hospodárstva a európskej integrácie Ukrajiny ako Programová koordinačná jednotka 
(PKJ) nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu programu na vládnej úrovni.  
 
Každý partnerský štát a príslušné orgány EK zodpovedajú za podpisovanie zmlúv, zabezpečujú 
národné spolufinancovanie a  finančnú kontrolu na národnej úrovni na príslušnej strane hraníc. 
Boli podpísané samostatné dodávateľské/grantové zmluvy medzi konečnými príjímateľmi 
rôznych častí projektu, podľa príslušnej strany hraníc, a sprostredkovateľskými 
orgánmi/Zmluvným orgánom príslušnej krajiny.  
 
Prvostupňová kontrola projektov sa uskutočňuje na národnej úrovni pre dve/tri časti projektu. 
Prvostupňovú kontrolu pre maďarských partnerov vykonáva VÁTI, pre slovenských partnerov 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Delegatúra EK pre 
ukrajinských partnerov.  
 
V prípade Programu susedstva Rumunsko – Ukrajina 2004 – 2006 sú programové riadiace 
štruktúry v oboch krajinách zriadené v súlade s implementačnou smernicou pre Phare CBC/Tacis 
a Phare CBC/Cards borders. V Rumunsku je, podľa EDIS, ako Zmluvný orgán a Implementačná 
agentúra nominované Riaditeľstvo pre programy cezhraničnej spolupráce Phare. Spoločný 
technický sekretariát (STS) je zriadený v rámci Regionálneho úradu pre cezhraničnú spoluprácu 
v Suceave. Na Ukrajine je rozdelenie úloh a zodpovednosti rovnaké ako v prípade Programu 
susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Zmluvný a kontrolný systém je taktiež rozdelený 
podľa príslušnej strany hranice. 

2.2.3. Odlišnosti a kontinuita 
 
Hlavným rozdielom oproti predchádzajúcim systémom a požiadavkám nariadení ENPI je,          
že v predošlom období prakticky neexistovala spoločná realizácia na projektovej úrovni a úlohy 
súvisiace s externým financovaním a implementáciou sa realizovali cez orgány EK. Finančné 
riadenie a  prvostupňová kontrola každého projektu sa v  zmysle platieb pre rôzne 
dodávateľské/grantové zmluvy uzatvorené pre maďarské, slovenské a ukrajinské časti projektu 
realizovali samostatne.  
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Celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu programu voči EK v prípade nových programov 
ENPI nesie SRO. Vyžaduje sa praktická aplikácia princípu Vedúceho partnera a externé 
financovanie by malo byť zaručené prostredníctvom SRO (nie priamo orgánmi EK alebo 
Delegátúrou). 
 
V súlade s  princípom kontinuity, uvedenom v článku 6.3. Implementačných pravidiel ENPI, je 
navrhovaná implementačná štruktúra programu dôsledným pokračovaním riadiacich systémov 
prebiehajúcich a predchádzajúcich príslušných programov. Tvorí ju Spoločný riadiaci orgán, 
Národné orgány, Sprostredkovateľské orgány (Implementačné agentúry), Spoločný technický 
sekretariát, Certifikačný orgán (Platobný orgán). Sú to fungujúce inštitúcie disponujúce 
skúsenosťou  s mechanizmami riadenia súčasných a predchádzajúcich programov. 
 
Nezisková spoločnosť VÁTI prevádzkuje STS a vykonáva horizontálne úlohy pre všetky 
cezhraničné programy s účasťou Maďarska, ktoré sú riadené Maďarskou rozvojovou agentúrou 
ako Riadiacim orgánom. V prípade všetkých spomínaných programov cezhraničnej spolupráce sú 
určité funkcie Riadiaceho orgánu delegované na STS prostredníctvom príslušného vládneho 
nariadenia podľa zaužívaných implementačných postupov v Maďarsku tak, ako je to popísané      
v súčasnom SOP. 

2.3. Riadiace a implementačné štruktúry 
 
Za účelom administrácie  a riadenia programu budú vytvorené nasledujúce štruktúry: 
 
a) Spoločné štruktúry 
 

• Spoločný monitorovací výbor (SMV): dohliada a monitoruje realizáciu programu, 
zodpovedá za výber projektov, 

• Spoločný riadiaci orgán (SRO): nesie celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu 
programu voči EK, 

• Spoločný technický sekretariát (STS): spoločný koordinačný a realizačný orgán 
programu, pomáha SRO, SMV a Národným orgánom pri vykonávaní ich povinností, 

 
SPOLOČNÉ ŠTRUKTÚRY 

Spoločný riadiaci orgán Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko 

Spoločný technický sekretariát 
VÁTI Verejná nezisková spoločnosť, 
Maďarsko 
Štátna administrácia Zakarpatskej oblasti 
(Ukrajina) 
Košický samosprávny kraj (Slovensko) 

Pobočky STS 

Samosprávny kraj Satu Mare (Rumunsko) 
 
b) Národné štruktúry 

 
• Národné orgány (NO): ekvivalent SRO v etape prípravy a implementácie programu, 

v rámci ktorej sú zodpovedné za koordináciu programového procesu v ich príslušných 
krajinách. Sú zodpovedné za vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov 
v súlade s článkom 27 Implementačných pravidiel ENPI (v členských štátoch),                
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za menovanie kontrolórov (v členských štátoch) a za zabezpečenie národného 
spolufinancovania.  

 
NÁRODNÉ ŠTRUKTÚRY 

Národná rozvojová Agentúra (Maďarsko) 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky  
Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
(Rumunsko) 

Národné orgány 

Ministerstvo hospodárstva (Ukrajina)  
 

2.3.1. Spoločný monitorovací výbor (SMV) 
 
Spoločný monitorovací výbor bude hlavnou spoločnou rozhodovacou štruktúrou programu. 
V súlade s článkami 11, 12, 13 Implementačných pravidiel ENPI sú zloženie, fungovanie 
a funkcie SMV popísané nasledovne:  
 
a) Zloženie 
 
Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina sú členovia SMV s hlasovacím právom 
pričom každá krajina má jeden hlas. SMV bude zložený z nasledujúcich predstaviteľov 
menovaných každou zúčastnenou krajinou: jedna osoba za každý oprávnený a pridružený región 
a maximálne dve osoby za vládne orgány zúčastnených krajín. Najvhodnejšou alternatívou je 
nominovať jedného z dvoch predstaviteľov vládnych orgánov každej krajiny z ministerstva 
zodpovedného za regionálny rozvoj a berúc do úvahy význam rozvoja vonkajších vzťahov na 
základe žiadosti ministerstiev zahraničných vecí zúčastnených krajín budú ich predstavitelia 
prizvaní ako druhý člen štátnej správy pre SMV. Títo predstavitelia budú poverení prijímať 
všetky rozhodnutia týkajúce sa SOP v rámci kompetencií SMV. Členovia budú menovaní ako 
predstavitelia svojej krajiny na inštitucionálnom základe. Zúčastnené krajiny môžu na základe 
spoločného rozhodnutia zapojiť do procesu rozhodovania ostatných účastníkov ako 
pozorovateľov. SMV musí mať predsedajúceho a tajomníka. Tajomníka bude nominovať SRO. 
 
Okrem riadne menovaných členov môžu byť na stretnutia SMV prizvaní zástupcovia 
ministerstiev financií zúčastnených krajín a ďalší účastníci s poradnou funkciou. 
 
Predstavitelia STS sa budú zúčastňovať stretnutí SMV bez hlasovacieho práva.  
 
EK bude pozvaná na každé stretnutie SMV zároveň s účastníkmi a bude informovaná 
o výsledkoch ich rokovaní. Môže sa zúčastniť všetkých alebo časti každého stretnutia výboru na 
základe vlastnej iniciatívy ako pozorovateľ bez akýchkoľvek rozhodovacích právomocí. 
 
V súlade s článkom 11.2 Implementačných pravidiel ENPI budú za účelom vhodného zapojenia 
občianskej spoločnosti vykonané predbežné konzultácie s SRO a SMV. 
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b) Fungovanie 
 
Menovaní členovia SMV jednomyseľne prijmú rokovací poriadok SMV.  
 
SMV bude prijímať rozhodnutia konsenzom. Napriek tomu môže rozhodovanie prebiehať 
prostredníctvom hlasovania predovšetkým pokiaľ pôjde o konečný výber projektov v zmysle 
alokovaných finančných prostriedkov. V rámci hlasovacieho poriadku má každá krajina iba jeden 
hlas bez ohľadu na počet svojich zástupcov.  
 
Zástupcovia SMV si zvolia svojho predsedajúceho. SMV môže rozhodnúť o zvolení svojho 
predsedajúceho spomedzi predstaviteľov SRO alebo osoby nominovanej z SRO, prípadne inej 
externej osoby. Predsedajúci si zachová svoje hlasovacie právo, okrem prípadov, kedy je 
predsedajúcim predstaviteľ SRO alebo iná externá osoba. V týchto prípadoch nemá predsedajúci 
hlasovacie právo.  
 
SMV sa bude stretávať tak často ako je potrebné, najmenej však raz ročne. Bude zvolaný svojim 
predsedajúcim na základe žiadosti SRO alebo na základe oprávnenej žiadosti jedného zo svojich 
menovaných členov alebo na základe žiadosti EK. SMV môže prijať rozhodnutie aj 
prostredníctvom  písomnej procedúry na  základe iniciatívy svojho predsedajúceho, SRO, alebo 
jednej zo zúčastnených krajín. V prípade sporu  môže každý člen požiadať o prediskutovanie 
rozhodnutia na stretnutí SMV. 
 
Po každom stretnutí SMV bude vyhotovený zápis podpísaný predsedajúcim a tajomníkom. Zápis 
bude predložený každému členovi a EK. 
 
c) Funkcie 
 
Ako súčasť svojich funkcií, vzhľadom na SOP, bude výbor:  
 

a) schvaľovať výkon činností SRO; 
b) rozhodovať o objeme a alokácii finančných prostriedkov pre TA a ľudské zdroje; 
c) na každom svojom stretnutí prehodnocovať rozhodnutia prijaté SRO; 
d) menovať komisie na výber projektov;  
e) rozhodovať o výberových kritériách pre projekty a prijímať konečné rozhodnutia 

o projektoch a o objeme pridelených finančných prostriedkov na projekty;  
f) na každom svojom stretnutí a na základe dokumentov predložených SRO hodnotiť 

a monitorovať napĺňanie cieľov SOP; 
g) posudzovať všetky správy predložené SRO a v prípade nutnosti prijímať príslušné 

opatrenia; 
h) preverovať všetky sporné prípady vrátenia neoprávnene použitých finančných 

prostriedkov na základe výzvy SRO.  
 
Pokiaľ sa pri prijímaní rozhodnutia uvedeného v bode e) SMV rozhodne neakceptovať všetky 
alebo časť odporúčaní výberovej komisie, musí svoje rozhodnutie písomne vysvetliť. 
Rozhodnutie bude následne zaslané prostredníctvom SRO EK na schválenie. EK oznámi svoje 
stanovisko SRO do 15 pracovných dní.  
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SRO má plniť svoje povinnosti v súlade s platnými nariadeniami a ustanoveniami. SRO taktiež 
zodpovedá  za súlad rozhodnutí SMV s týmito pravidlami. 

2.3.2. Spoločný riadiaci orgán (SRO) 
 
Spoločným riadiacim orgánom je Národná rozvojová agentúra Maďarska.  
 
Národná rozvojová agentúra (Maďarsko) 
H - 1133 Budapešť 
Pozsonyi út 56. 
 
SRO bude niesť zodpovednosť za riadenie a realizáciu SOP vrátane TA v súlade s princípom 
efektívneho finančného riadenia a princípmi hospodárenia, účinnosti a efektívnosti a vykoná 
každú potrebnú kontrolu v súlade s pravidlami a postupmi uvedenými v príslušných nariadeniach.  
 
Podľa Článku 15 Implementačných pravidiel ENPI, povinnosti SRO súvisiace s programom 
obsahujú: 
 

a) organizovanie zasadnutí SMV vrátane vypracovania zápisov zo stretnutí;  
b) vypracovanie detailných ročných rozpočtov pre program a žiadostí o platbu pre EK; 
c) spracovanie výročných správ o implementácii programu a  ich zasielanie SMV a EK; 
d) realizáciu auditu programu prostredníctvom vlastnej internej služby auditu na kontrolu 

interných postupov a zabezpečenie správnej aplikácie postupov v rámci SRO; výročné 
správy interného auditu budú zaslané SMV a EK; 

e) po odsúhlasení SMV vyhlásenie výziev na verejné obstarávanie a výziev na predkladanie 
projektových žiadostí;  

f) prijímanie projektových žiadostí, organizácia, vedenie úloh sekretariátu pre výberové 
komisie a zasielanie správ, vrátane odporúčaní výberovej komisie SMV a EK; 

g) sledovanie výberu projektov SMV, podpisovanie projektových zmlúv s prijímateľmi;  
h) realizáciu ďalších podrobností a finančné riadenie projektov; 
i) informovanie SMV o všetkých sporných prípadoch vrátenia prostriedkov; 
j) realizáciu štúdie o dopade na životné prostredie na programovej úrovni; 
k) realizáciu informačného a propagačného plánu v súlade s Článkom 42 Implementačných 

pravidiel ENPI . 
 
V súlade s článkom 14.5 a 14.6 Implementačných pravidiel ENPI bude rozdelenie funkcií 
operačného manažmentu, finančného riadenia a auditu v rámci SRO nasledovné : 
 

• operatívna sekcia Oddelenia pre programy medzinárodnej spolupráce Národnej 
rozvojovej agentúry (SRO) je zodpovedná za celkový dohľad nad implementáciou 
programu, zaistenie operačného manažmentu programu, účasť vo výboroch 
a poskytovanie správ SMV a EK. 

• finančná sekcia Oddelenia pre programy medzinárodnej spolupráce Národnej 
rozvojovej agentúry (SRO) je zodpovedná za finančné  riadenie, prípravu ročných 
rozpočtov programu a žiadostí o platbu pre EK, platby pre projekty 
prostredníctvom Platobnej jednotky – VÁTI a návrh na vrátenie neoprávnene 
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použitých finančných prostriedkov, navrhovanie výročných finančných správ 
a prijímanie finančných prostriedkov od EK. 

• jednotka vnútorného auditu Národnej rozvojovej agentúry (JMA) bude 
vykonávať funkciu vnútorného auditu v súlade s článkami 14, 15 a 29 
Implementačných pravidiel ENPI. 

 
 
SRO nesie celkovú zodpovednosť za program na základe skúseností z predchádzajúcich 
programov a podľa princípu kontinuity ustanoveného v článku 17 Implementačných pravidiel 
ENPI, napriek tomu však môžu byť niektoré úlohy delegované na STS (VÁTI). Ide 
o programovú koordináciu a implementačné úlohy definované nižšie (časť 2.3.3), a to najmä 
úlohy definované v bodoch a), e), f), g), h) a k) tejto kapitoly. 
 
V súlade s princípom kontinuity a národnou legislatívou môže niektoré ďalšie funkcie 
delegované SRO vykonávať samostatná jednotka manažérskych služieb, ktorá je súčasťou VÁTI 
verejnej neziskovej spoločnosti, vykonávajúcej horizontálne úlohy súvisiace s cezhraničnými 
programami s maďarskou účasťou. Uvedená jednotka je nezávislá od STS. Ide o nasledujúce 
funkcie: 

• príprava a obsluha monitorovacieho a informačného systému programu 
• zaisťovanie kvality 
• transfer prostriedkov ENPI príjímateľom (Platobná jednotka popísaná v časti 5.1.4 SOP) 

 
SRO podpisuje Memorandum o porozumení so slovenským a rumunským Národným orgánom 
a môže potvrdiť Finančnú dohodu medzi EK a Ukrajinou. 
 
Podľa Implementačných pravidiel ENPI vykonáva SRO tri náležitosti kontroly na programovej 
úrovni: 
 
A. Interný audit.  Služba interného auditu SRO bude každoročne realizovať kontrolu programu 
s cieľom kontroly interných postupov a zabezpečenia správneho uplatňovania postupov v rámci 
SRO, VÁTI a STS. Vypracuje výročnú správu a zašle ju predstaviteľom SRO. SRO doručí 
výročnú správu o internom audite EK a SMV ako prílohu výročnej správy uvedenej v článku 28 
Implementačných pravidiel ENPI. 

 
Interný audit obsahuje systémový audit s cieľom poskytnúť odôvodnenú záruku, že systém 
vytvorený pre finančné riadenie programu:  
 

- funguje v súlade s princípmi efektívneho finančného riadenia;  
- funguje v súlade s legislatívou; 
- predchádza, zisťuje a koriguje potenciálne nezrovnalosti na základe pravidelnej kontroly.  
 

Interní kontrolóri vydávajú nezávislé stanoviská týkajúce sa kvality riadenia a interných 
systémov kontroly a uvádzajú odporúčania zamerané na zabezpečenie efektívneho a účelného 
dosahovania cieľov SRO.  
 
B. Externý audit. Nezávisle od externých auditov, ktoré vykonáva vláda krajiny, v ktorej je SRO 
zriadený, vyzve SRO nezávislý verejný orgán alebo podpíše zmluvu s nezávislým oprávneným 
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audítorom, ktorý je členom medzinárodne uznávaného kontrolného orgánu pre zákonný audit  na 
realizáciu každoročného ex-post overovania príjmov a výdavkov vykazovaných SRO v jeho 
výročnej finančnej správe v súlade so štandardmi a etikou Medzinárodnej federácie účtovníkov 
(IFAC). 
  
Rozsah externého auditu má pokryť priame výdavky SRO na TA a riadenie projektov (platby). 
Správa externého auditu má potvrdiť výkaz príjmov a výdavkov vykazovaných SRO v jeho 
výročnej správe a predovšetkým má potvrdiť, že vykázané výdavky boli skutočne vynaložené 
a sú oprávnené.  
SRO pošle správu o externom audite EK a SMV ako prílohu k výročnej správe uvedenej 
v Článku 28 Implementačných Pravidiel ENPI. 
 
C. Audit vzorky projektov 
Od konca prvého roku realizácie SOP vypracuje SRO každoročne plán kontroly pre projekty, 
ktoré financuje. Kontroly budú realizované overením dokumentov alebo kontrolou na mieste 
vzoriek projektov vybraných SRO na základe štatistickej metódy náhodného výberu pri 
zohľadnení medzinárodne uznávaných štandardov auditu, predovšetkým zohľadnením rizikových 
faktorov súvisiacich s hodnotou projektu, typom aktivity, typom prijímateľa alebo iných 
relevantných prvkov. Vzorka musí byť dostatočne reprezentatívna, aby zaručila dostatočnú 
úroveň spoľahlivosti v súvislosti s priamymi kontrolami realizovanými SRO o existencii, 
primeranosti a oprávnenosti vykázaných projektových výdavkov. Audit vzorky projektov bude 
realizovaný nezávislými externými audítormi zmluvne zaviazanými SRO a v súlade s plánom 
zostaveným  SRO/STS. 
 
Správa o realizácii ročného plánu auditu pre projekty bude detailne popisovať metodiku použitú 
SRO na výber reprezentatívnej vzorky projektov ako aj uskutočnené kontroly, odporúčania 
a závery vypracované SRO v súvislosti s finančným riadením príslušných projektov. 
  
SRO zašle Správu o realizácii ročného plánu auditu pre projekty EK a SMV ako prílohu 
k výročnej správe uvedenej v Článku 28 Implementačných Pravidiel ENPI. 
 

2.3.3. Spoločný technický sekretariát (STS) 

  
V súlade s Článkom 16 Implementačných Pravidiel ENPI  využíva SRO, po predošlej dohode 
s SMV, Spoločný technický sekretariát (STS) s potrebnými zdrojmi na asistenciu s každodenným 
riadením aktivít SOP. STS priamo podporuje SRO pri realizácii rozličných vyššie uvedených 
úloh, keďže zabezpečuje aktivity každodenného operačného riadenia pre celý program. STS je 
umiestnené a prevádzkované ako samostatná jednotka v rámci VÁTI, ktoré vykonáva delegované 
úlohy SMV. 
  
VÁTI Ma ďarská verejná nezisková spoločnosť pre regionálny rozvoj a mestské plánovanie 
(VÁTI Ma ďarská verejná nezisková spoločnosť) 
H – 1016 Budapešť 
Gellérthegy u. 30-32 
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STS bude podporovať SRO počas koordinácie a implementácie programu. STS môže vykonávať 
nasledujúce úlohy definované v článku 15 Implementačných pravidiel ENPI a delegované SRO: 
 

a) organizovanie a poskytovanie služieb sekretariátu pri stretnutiach SMV, uvedené zahŕňa 
prípravu a zasielanie dokumentov ako aj vypracovanie zápisov zo stretnutí; 

b) po schválení SMV vyhlasovanie výziev na predkladanie projektových žiadostí v mene 
SRO; 

c) prijímanie a registrácia projektových žiadostí v mene SRO, riadenie a poskytovanie 
služieb sekretariátu pre výberové komisie a zasielanie správ, obsahujúcich odporučenia 
výberovej komisie SMV a EK; 

d) podpisovanie zmlúv týkajúcich sa schválených projektov s konečnými príjímateľmi a ich 
dodávateľmi po výbere projektov, vykonaných SMV;  

e) vykonávanie každodennej agendy a finančného riadenia projektov; 
f) implementácia Komunikačného plánu v súlade s článkom 42 Implementačných pravidiel 

ENPI. 
 
Ďalšie úlohy STS sú : 
 

a) koordinovať a realizovať aktivity súvisiace s tvorbou projektov a aplikáciou 
postupov, pripravovať podklady pre  rozhodovanie o výbere projektov pre SMV; 

b) pripravovať a sprístupňovať štandardizované formuláre pre projektové žiadosti 
a hodnotenie projektov; 

c) pripravovať dokumenty spojené s implementáciou projektu, podieľať sa na 
hodnotení oprávnenosti a kvality projektov; 

d) realizovať informačné aktivity, publicitu a  vzťahy s verejnosťou (publicitu 
programu, tvorbu, prevádzku a aktualizáciu internetovej stránky) v zhode  so SRO 
a SMV; 

e) spolupracovať s Národnými orgánmi; 
f) spolupracovať s organizáciami, inštitúciami a sieťami relevantnými pre ciele 

programu; 
g) podieľať sa na monitorovaní a hodnotení programu; 
h) prevádzkovať monitorovací a informačný systém programu; 
i) niesť zodpovednosť za realizáciu projektov TA. 

 
 
Každoročný plán práce STS musí odsúhlasiť SMV. 
 
STS zabezpečí koordináciu medzi aktérmi programu.  
 
Zamestnanci STS budú pochádzať zo všetkých zúčastnených krajín. Ich počet a kvalifikácia bude 
korešpondovať s vyššie uvedenými úlohami. STS bude financovaný z rozpočtu TA.  
 
STS zriadi svoje pobočky na Ukrajine, Slovensku a v Rumunsku za účelom informovania 
potenciálnych prijímateľov o aktivitách plánovaných v rámci tohto programu. Úlohou pobočiek 
STS je propagácia aktivít SOP a poskytovanie informácií všetkým záujemcom.  
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2.3.4. Národné orgány 
 
Národné orgány sú ekvivalentmi SRO zodpovednými za koordináciu programovacieho procesu 
vo svojich krajinách počas fázy prípravy aj implementácie programu. Úlohy národných orgánov 
sú nasledovné: 
  

• účasť na zasadnutiach SMV; 
• navrhnúť SMV na schválenie kandidátov na členov výberovej komisie;  
• niesť zodpovednosť za refundáciu prostriedkov v súlade s článkom 27 Implementačných 

pravidiel (v členských štátoch); 
• menovanie a podpisovanie zmlúv s kontrolórmi podľa článku 39 Implementačných 

pravidiel (v členských štátoch); 
• zabezpečenie spolufinancovania pre Slovenskú/Rumunskú/Ukrajinskú stranu v prípade, 

ak je určené; 
• podpísanie Finančnej dohody (Ukrajina) s EK;  
• podpísanie bilaterálnej dohody alebo Memoranda o porozumení s SRO (Slovenská 

republika, Rumunsko), ktoré upravujú povinnosti medzi zúčastnenými krajinami. 
 

3. Vypracovanie a hodnotenie projektov 
 
Cieľom programu je spolufinancovanie vysoko kvalitných a výsledkovo orientovaných 
projektov, ktoré prispejú k dosiahnutiu programom definovaných strategických cieľov. Metóda 
tvorby a výberu projektov je vypracovaná tak, aby definovala postup výberu najlepších projektov 
cezhraničnej spolupráce so skutočne inovatívnym charakterom. Okrem toho má podporiť 
strategický charakter výberu projektov ako takého a zabezpečiť konkurenciu medzi projektovými 
návrhmi. 
 
Tvorba bilaterálnych/multilaterálnych projektov spolupráce bude podporovaná prostredníctvom 
STS.  
Program definuje špecifické oblasti podpory, ktoré zreteľne prispejú k celkovým cieľom. 
V prípade, ako to vyžaduje úspešná realizácia programu a zdôraznenie niektorých aktivít je 
nevyhnutné,   môže SMV definovať rozsah aktivít, ktoré obsahom napĺňajú popis priorít a tak 
schváliť špeciálnu výzvu na predkladanie projektov. Tým sa pre SMV vytvára priestor 
prezasahovania do programu: Ide o nasledovné prípady: 
 

- Zameranie na priority programu (vytvorenie detailných kritérií obsahu projektov) 
- Zúženie cieľovej skupiny potenciálnych projektových partnerov 

 
Konečné rozhodnutie o schválení/zamietnutí projektov je úlohou SMV.  
 
Principiálne sa bude výber projektov riadiť postupmi popísanými v Praktickom sprievodcovi 
zmluvnými postupmi pre externé aktivity (PRAG). Hodnotiace hárky procesu hodnotenia 
projektov vypracuje SRO/STS a schváli SMV pri zohľadnení špecifických aspektov programu.  
 
Detailné postupy tvorby projektov, žiadostí a ich výberu vypracuje SRO/STS a následne schváli 
SMV. Potenciálni žiadatelia budú o tomto informovaní v inštrukciách pre žiadateľov.  
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3.1. Vypracovanie projektov 
Asistencia a podpora bude smerovať k spracovateľom projektov. Podpora zahŕňa nasledujúce 
prvky: 

- STS a jeho pobočky majú v programe za úlohu šírenie informácií potenciálnym 
žiadateľom. Všetky aktivity tohto typu budú začlenené do Plánu informovania a publicity, 
obzvlášť v prípade financovania z rozpočtu TA, 

- Odpovede na otázky prijímateľov súvisiace so spracovaním ich projektových žiadostí 
budú princípiálne úlohou STS a jeho pobočiek za účelom efektívneho rozdelenia úloh 
v rámci STS. 

 
STS bude zabezpečovať stále informovanie zodpovedných orgánov zúčastnených krajín 
o možnostiach rozvoja spoločných projektov.  
 
Počas tvorby projektov je potrebné zabezpečiť nasledovné:  

- dodanie rovnakých informácií všetkým potenciálnym žiadateľom a projektovým 
partnerom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú; 

- podpora pri vytváraní partnerstiev prostredníctvom pomoci pri hľadaní zainteresovaných  
aktérov, t.j. pomocou databáz alebo podujatí; 

- poskytnutie Technickej asistencie projektom (napr. formou modelových zmlúv). 
 

3.2. Výber projektov 
V súlade s PRAG a podľa Implementačných pravidiel ENPI bude SMV niesť celkovú 
zodpovednosť za výber projektov. 
 
Projektové žiadosti a hodnotiace hárky  budú spracované podľa štandardov detailne uvedených v 
PRAG, ale s ohľadom na špecifiká programu. Dokumenty potrebné k zverejneniu výzvy na 
predkladanie projektov  budú predmetom schválenia SMV. 

3.3. Oprávnení žiadatelia 
V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (Nariadenia         
o ENPI) môžu byť za možných projektových partnerov pre všetky priority definované 
programom považované nasledujúce kategórie prijímateľov.  
 
Právnické osoby založené  v súlade s verejným alebo súkromným právom na účely verejného 
záujmu alebo na špecifický účel na zabezpečenie potrieb všeobecného záujmu, patriace do jednej 
z nasledujúcich skupín:  
 

1) národné, regionálne a miestne organizácie realizujúce politiku v oblastiach relevantných 
pre programové priority;  

2) verejnoprospešné  inštitúcie ako regionálne rozvojové združenia a poskytovatelia 
informácii, inovačné a rozvojové agentúry, výskumné inštitúty a univerzity; 
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3) regionálne a  miestne združenia podnikateľov (napr. obchodné komory, únie) 
profesionálne/ profesné organizácie; 

4) regionálne a  miestne samosprávy a ich organizácie fungujúce ako právnické osoby, 
regionálne rady; 

5) neštátne inštutúcie definované v bode h) článku 14 Nariadenia o ENPI; 
6) medzinárodné organizácie, euroregióny.  

 
Okrem týchto všeobecných pravidiel oprávnenosti bude SMV identifikovať oprávnených 
žiadateľov na úrovni rozličných výziev na predkladanie projektových žiadostí v súlade 
s opatreniami a špecifickým zameraním cezhraničnej spolupráce. 
 

4. Informovanie a publicita 
 
Programová stratégia informovania a  publicity sa bude realizovať v  súlade s  príslušnými 
Nariadeniami EÚ. 

4.1. Ciele 
 
• šíriť informácie o príležitostiach tohto programu a zabezpečenie transparentnosti pre cieľové 

skupiny  programu; 
 
• zvyšovať verejné povedomie o výsledkoch a prínosoch dosiahnutých cezhraničnými 

projektami. 

4.2. Cieľové skupiny 
Komunikácia by mala byť zameraná predovšetkým na potenciálnych žiadateľov, aby sa 
zabezpečilo, že budú riadne a včas informovaní o možnostiach financovania, o výzvach na 
predkladanie projektových žiadostí a súčasne sa ubezpečiť, že rozumejú administratívnemu 
postupu.  
 
Druhou cieľovou skupinou je všeobecná verejnosť ako nepriami prijímatelia, ktorí by mali byť 
oboznámení s výsledkami a prínosmi dosiahnutými prostredníctvom projektov.  
 
Informácie o výsledkoch projektov by mali takisto poskytovať inštitúcie zapojené do tvorby 
politík v oblastiach súvisiacich s prioritami programu.  

4.3. Povinnosti 
Spoločný riadiaci orgán musí zabezpečiť rozsiahle šírenie programu a jeho dostupnosť pre všetky 
zainteresované strany. V praxi sú aktivity informovania a publicity zabezpečované Spoločným 
technickým sekretariátom a jeho pobočkami v  súlade s  Komunikačným plánom – vrátane 
indikatívneho rozpočtu na realizáciu – vypracovaného a prijatého Spoločným monitorovacím 
výborom.  

4.4. Úlohy Spoločného technického sekretariátu 

• vytvoriť celkový systém pre vzťahy s verejnosťou súvisiace s programom a vytvoriť spoločnú 
jednotnú identitu programu využívanú pre všetky druhy komunikácie, 
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• vypracovať celkový Komunikačný plán pre celé programové obdobie, ktorý bude zaslaný EK 
do štyroch mesiacov od dátumu prijatia SOP, 

• vypracovať informačný materiál  (elektronické aj pevné kópie), 
• vytvoriť, prevádzkovať a aktualizovať internetovú stránku programu, 
• organizovať informačné podujatia s partnermi z programového územia, 
• zabezpečovať nevyhnutné vzťahy s médiami,  
• reagovať na všetky žiadosti o informácie, 
• organizovať aspoň jednu významnú informačnú kampaň propagovaním zahájenia programu 

aj v prípade absencie konečnej verzie Komunikačného plánu, 
• organizovať aspoň jednu významnú informačnú aktivitu ročne prezentovaním buď zahájenia 

výziev na predkladanie projektových žiadostí alebo úspechov programu, v prípade potreby, 
vrátane hlavných projektov,  

• publikovať zoznam prijímateľov, názvy schválených aktivít a sumy verejného financovania 
alokované na aktivity (STS musí zabezpečiť, aby boli prijímatelia oboznámení s faktom,       
že akceptovanie financovania znamená zároveň akceptovanie ich zaradenia do zoznamu 
publikovaných prijímateľov). 

4.5. Monitorovanie a hodnotenie Komunikačného plánu 
Spoločný monitorovací výbor musí byť informovaný Spoločným riadiacim orgánom/ Spoločným 
technickým sekretariátom o pokroku v realizácii Komunikačného plánu, o realizovaných 
opatreniach informovania a publicity a o využívaných prostriedkoch komunikácie. Spoločný 
riadiaci orgán musí takisto Spoločnému monitorovaciemu výboru poskytnúť príklady takýchto 
opatrení.  
 
SRO bude zodpovedať za realizáciu informovania a prehľadnosť aktivít súvisiacich s SOP. SRO 
musí predovšetkým podniknúť všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie prehľadnosti 
financovania Spoločenstva alebo spolufinancovania v súvislosti s jeho vlastnými aktivitami 
a taktiež zabezpečenie prehľadnosti aktivít projektov financovaných v rámci programu. V súlade 
s Článkom 42 Implementačných Pravidiel ENPI musia byť takéto opatrenia v súlade 
s príslušnými nariadeniami o prehľadnosti externých aktivít stanovené a publikované EK. 
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5. Realizácia na projektovej úrovni a programová úroveň finančného riadenia 

5.1. Realizácia na projektovej úrovni 
Realizácia projektu od podpísania zmluvy po ukončenie projektu vrátane zasielania správ 
a vyplácania finančných prostriedkov bude vykonávaná v súlade s nariadeniami a pravidlami 
relevantnými pre finančné nástroje programu. 

5.1.1.  Vedúci partner (ďalej len Prijímateľ) 
Princíp “Vedúceho partnera” je základnou požiadavkou všetkých programom financovaných 
aktivít.  
 
Prijímateľ je subjekt, ktorý podpisuje zmluvu o príspevku s SRO (právomoc podpisu zmluvy 
môže byť delegovaná na STS), ktorou preberá plnú právnu a finančnú zodpovednosť za 
realizáciu projektu voči tomuto orgánu. Prijíma finančný príspevok od SRO a zabezpečuje, že 
príspevok je využívaný a tam, kde je potrebné, distribuovaný v súlade s dohodami podpísanými 
s partnermi. Zároveň voči  SRO zodpovedá za implementáciu projektu.  
 
Prijímateľa určujú samotní projektoví partneri spomedzi seba pre každú svoju projektovú 
aktivitu. Prijímateľ preberá na seba nasledujúce úlohy: 

a) stanovuje opatrenia pre svoje vzťahy s partnermi zúčastnenými na projekte v dohode 
zahŕňajúcej vzájomné opatrenia zaručujúce efektívne finančné riadenie prostriedkov 
alokovaných na aktivity, vrátane opatrení pre prípad vrátenia neoprávnene použitých 
finančných prostriedkov;  

b) zodpovedá za zabezpečenie realizácie celkového projektu; 
c) zabezpečuje, aby výdavky prezentované partnermi zúčastnenými na projekte boli 

vyplatené na účel realizácie projektu a súhlasili s aktivitami odsúhlasenými medzi 
partnermi; 

d) zodpovedá za to, že projektové výdavky boli verifikované ustanoveným 
audítorom/národným kontrolórom v súlade s PRAG a predkladá žiadosti o platbu STS na 
základe ENPI zmluvy; 

e) zodpovedá za prevod príspevku ENPI svojim projektovým partnerom. 
 
Projekt bude prezentovaný prijímateľom, ktorý bude vystupovať ako jediný priamy kontakt 
medzi projektom a spoločnými riadiacimi štruktúrami programu. Povinnosťou prijímateľa je 
vytvoriť dobre fungujúce partnerstvo zabezpečujúce riadnu a jasnú realizáciu projektu.  
 
Možnosť iniciovať projekty a vystupovať ako prijímateľ bude otvorená pre všetky oprávnené 
organizácie.  

5.1.2. Zmluvné procedúry 
V súlade s článkom 23 Implementačných Pravidiel. ENPI  budú zmluvnými procedúrami tie, 
ktoré prislúchajú externým aktivitám ako sú definované v článkoch 162 až 170 Nariadenia Rady 
(EC, Euratom) č. 1605/2002 a v článkoch 231 až 256 Nariadenia EK (EC, Euratom)                    
č. 2342/2002. 
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Zodpovedajúce procedúry a  súvisiace dokumenty a  zmluvy budú vypracované v súlade 
s Praktickým sprievodcom zmluvných postupov pre externé aktivity (PRAG) a schválené SRO. 
 
Na základe formálneho schválenia projektu SMV, SRO nesie právnu zodpovednosť za zmluvu 
o poskytnutí príspevku ENPI (pripravenú STS). SRO môže písomnou formou delegovať 
právomoc podpisovať zmluvy na STS. O právne záväznej zmluve o podpore projektu podá STS 
správu do Programového monitorovacieho systému. 
 

5.1.3. Podávanie správ o projektoch 
Prijímateľ musí požiadať o platbu zaslaním monitorovacej správy, ako je to uvedené 
v pracovnom harmonograme projektu. Monitorovacia správa bude predložená STS. Podrobné 
pravidlá pre podávanie správ budú definované Spoločným monitorovacím výborom na základe 
ustanovení PRAG.  
 

5.1.4. Finančný manažment a kontrola na projektovej úrovni 
Finančné riadenie projektov sa uskutoční v súlade s príslušnými nariadeniami. Finančná 
realizácia projektov bude kontrolovaná na troch úrovniach popísaných nižšie. 
 
Vnútorná kontrola 
 
Vnútorná kontrola každého projektu sa bude vykonávať pod dohľadom prijímateľa. Prijímateľ 
a jeho partneri by mali zabezpečiť účinný a efektívny systém kontroly v rámci projektu. V prvom 
rade bude mať každý projekt finančného manažéra zabezpečujúceho správny systém uchovávania 
dokumentov, vypĺňanie originálnych faktúr a pečiatkovanie aby nedošlo k dvojitému 
financovaniu atď. Tieto úlohy tvoria súčasť oprávnených nákladov vynaložených v rámci 
projektu.   
 
Verifikácia výdavkov  
 
Podľa ustanovení PRAG (článok 15.6 prílohy II Zmluvy o dotácii – všeobecné podmienky), pre 
všetky projekty, nezávisle od veľkosti príspevku, musí byť ku každej žiadosti o platbu priložená 
verifikácia projektových nákladov vydaná oprávneným audítorom, ktorý je členom medzinárodne 
uznávaného kontrolného orgánu pre zákonný audit (na Ukrajine) alebo národným kontrolórom 
stanoveným Národnými orgánmi podľa článku 39 Implementačných pravidiel ENPI (v členských 
štátoch). Súvisiace náklady budú v prípade externého auditu podporené z projektového rozpočtu. 
Národní kontrolóri budú financovaní z národných zdrojov. 
 
Audítor/národný kontrolór preskúma, či sú výdavkov uvádzané prijímateľom skutočné, presné 
a oprávnené v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku a  náležitosťami, ktoré vyžadujú 
definovaný model správy o verifikácii výdavkov. 
 
Správy o verifikácii výdavkov doplnené žiadosťou o platbu obsahujú všetky výdavky projektu 
(vrátane výdavkov Vedúceho partnera a partnerov), nepokryté žiadnymi predchádzajúcimi 
správami o verifikácii výdavkov. Na základe správy o verifikácii výdavkov stanoví SRO/STS 
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celkovú sumu oprávnených výdavkov projektu, ktorá môže byť odlišná od celkovej sumy 
stanovenej v zmluve.  
 
V prípade, že je prijímateľom vládny sektor alebo verejný orgán členského štátu Európskeho 
spoločenstva, môže SRO ustúpiť od verifikácie výdavkov.  
 
 
Verifikácia a vyplácanie oprávnených finančných prostriedkov prostredníctvom STS 
 
Na základe technických a finančných správ o projekte a vyššie spomenutých správ o verifikácii 
skontrolujú finanční manažéri STS, či sú všetky verifikácie vykonané a nasledované žiadosťami 
o platby. V prípade potreby objasnenia určitých aspektov výdavkov sa za účelom doplnenia 
informácií obrátia na prijímateľa (ktorý by mal obratom kontaktovať svojich projektových 
partnerov v prípade, že žiadosť o informácie súvisí práve s nimi).  
 
 
Platby prostriedkov ENPI 
 
Systém platieb pre projekty je upravený Praktickým sprievodcom postupov pre externé aktivity 
PRAG (zálohové platby a záverečná zúčtovacia platba). Všetky žiadosti o platby by mali byť 
doplnené správami o pokroku zhodujúcimi sa s aktivitami uskutočnenými v realizovanom 
období. Maximálny podiel a počet predbežných platieb bude definovaný v konkrétnej výzve na 
predkladanie projektových žiadostí. 
 
Proces prevodu  z prostriedkov ENPI vyzerá nasledovne: 

� Prijímateľ pripraví žiadosť o platbu pre časť projektu ENPI na základe správy 
o verifikácii výdavkov, 

� Žiadosť o platbu spolu so správou o pokroku (monitorovacia správa)  predloží STS,  
� STS skontroluje správu o pokroku a žiadosť o platbu v súvislosti so správnosťou 

vykonania verifikácie.  
� STS posunie schválenú žiadosť o platbu Platobnej jednotke, ktorá je samostatným 

a funkčne nezávislým oddelením VÁTI a je zodpovedná za technické riadenie platieb 
prostriedkov ENPI prijímateľom, 

� V priebehu požiadavky na prevod prostriedkov programu dostane Platobná jednotka 
žiadosti o platbu na príspevok ENPI od SRO prostredníctvom monitorovacieho systému, 

� Po schválení žiadostí o platbu prevedie SRO príspevky ENPI z účtu programu na bankový 
účet Platobnej jednotky, 

� Po schválení SRO Platobná jednotka prevedie sumu prostriedkov ENPI priamo 
príjímateľovi, 

� Po prijatí prostriedkov prevedie prijímateľ zodpovedajúcu sumu prostriedkov každému 
projektovému partnerovi. 
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Obrázok 2. Jednotlivé kroky finančných tokov programu ENPI 

 

Projektoví partneri zbierajú dokumentáciu preukazujúcu realizáciu ich výdavkov, ktorú 
zašlú na overenie v súlade s národným kontrolným systémom 
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5.2. Národné spolufinancovanie 
Spolufinancovanie zúčastnených krajín tvorí 10 % z rozpočtu programu okrem zložky TA. 
Spolufinancovanie sa týka programu ako celku, avšak za účelom zjednodušenia jeho 
implementácie je požadovaná rovnaká miera spolufinancovania (10 %) pri každom projekte. 
Spolufinancovanie môže pochádzať z miestnej, regionálnej alebo národnej úrovne a z verejného 
alebo súkromného sektora. 
 

5.3. Finančné riadenie na programovej úrovni (ENPI) 
Finančné procedúry sú na programovej úrovni riadené a koordinované predovšetkým Spoločným 
riadiacim orgánom. V súlade s Implementačnými pravidlami ENPI SRO zodpovedá za finančné 
riadenie programu a za správy pre EK. Špeciálne pre program bude vytvorený jediný bankový 
účet v euro, ktorý bude riadený oddelením pôsobiacim v rámci SRO ako účtovné oddelenie. Účet 
bude založený na postupe, kedy potvrdenie prevodov bude vyžadovať podpis autorizačného 
orgánu aj účtovného orgánu. V prípade, že bankový účet prináša úrok, každý takýto úrok 
vytvorený zálohovými platbami bude pripísaný  Spoločnému operačnému programu a bude 
deklarovaný EK v konečnej správe definovanej v článku 32 Implementačných pravidiel ENPI. 
 

5.3.1. Ročné záväzky voči EK 

 
Okrem počiatočného rozpočtového záväzku sprevádzajúceho prijatie SOP bude EK každý rok 
prijímať zodpovedajúci rozpočtový záväzok najneskôr do 31. marca daného roku. Sumy tohto 
záväzku budú určované v súlade s finančnými tabuľkami upresňujúcimi poskytované ročné 
alokácie SOP. Okrem toho budú závisieť od pokroku programu a možnosti financovania. EK 
bude informovať SRO o presnom dátume schválenia ročných záväzkov programu.  
 

5.3.2. Spoločné platobné pravidlá  

 
EK uskutoční každú platbu z príspevkov Spoločenstva v závislosti od dostupnosti prostriedkov. 
EK automaticky odpočíta všetky platby SRO od posledného ročného finančného záväzku až kým 
nie je minutá celá suma záväzku. V prípade úplného vyčerpania najstaršieho otvoreného 
rozpočtového záväzku môže byť využitý budúci ročný rozpočtový záväzok. Platby sa uskutočnia 
v euro na bankový účet SOP. Môžu byť vo forme zálohovej platby alebo záverečnej platby.  
 

5.3.3. Zálohové platby 

 
Každoročne, keď je SRO oboznámený o rozpočtovom záväzku, môže požiadať o zálohovú platbu 
až do výšky 80% príspevku Spoločenstva na príslušný rok. Počnúc druhým rokom realizácie 
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Spoločného operačného programu budú žiadosti o platbu sprevádzané predbežnou výročnou 
finančnou správou pokrývajúcou všetky výdavky a príjmy predchádzajúceho roka, ktoré ešte 
neboli certifikované vo výročnej správe o externom audite. Žiadosť musí byť okrem toho 
doplnená predbežným rozpočtom s podrobnými informáciami o záväzkoch SRO 
a budúcoročných platbách. Po preskúmaní tejto správy, odhadu aktuálnych finančných potrieb 
programu a preverení dostupnosti prostriedkov prikročí EK k preplateniu všetkých alebo časti 
požadovaných zálohových platieb.  
 
SRO môže v priebehu roka požiadať o presun celého alebo časti vyrovnaného príspevku 
Spoločenstva vo forme zálohovej platby. Na podporu svojej žiadosti predloží SRO priebežnú 
finančnú správu, dokazujúcu, že aktuálne vynaložené výdavky alebo pravdepodobné výdavky 
plánované do konca roka prevyšujú určenú sumu zálohových platieb. Takéto neskoršie prevody 
budú považované za dodatočné zálohové platby až kým nie sú certifikované externou správou 
o audite.  
 
V druhej polovici každého roka realizácie programu EK osvedčí predchádzajúce zálohové platby 
na základe aktuálne vynaložených oprávnených výdavkov, tak ako sú certifikované vo výročnej 
správe externého auditu, v súlade s článkom 31 Implementačných pravidiel ENPI. Na základe 
výsledkov osvedčenia môže EK prikročiť k nevyhnutným finančným opatreniam. 
 

5.3.4. Vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov 

 
SRO bude zodpovedať za vrátenie všetkých neopodstatnených a neoprávnených výdavkov a za 
kompenzáciu EK za jej príspevok alebo vrátenú sumu v pomere k jej príspevku na program.       
V prípade už uhradených neoprávnených nákladov identifikovaných záverečnou správou, 
následnou kontrolou alebo auditom, musí SRO vydať prijímateľom alebo zúčastneným 
dodávateľom príkaz na vrátenie platieb.  
 
V prípade, že vrátenie prostriedkov súvisí s požiadavkou voči prijímateľovi, dodávateľovi alebo 
partnerovi z členského štátu a SRO nie je schopný vrátiť dlh v priebehu jedného roku od 
vystavenia príkazu na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov, členský štát, 
v ktorom prijímateľ, dodávateľ alebo partner sídli, zaplatí dlžnú čiastku SRO a vymáha ju od 
prijímateľa, dodávateľa alebo partnera. 
 
V prípade, že sa vrátenie prostriedkov týka nečlenského štátu a ak SRO neuspeje pri vrátení 
prostriedkov od prijímateľa počas jedného roku, SRO postúpi tento prípad EK, ktorá preberie 
zodpovednosť za vyriešenie záležitosti. 
 
Záznamy doručené členskému štátu alebo EK musia obsahovať všetky potrebné dokumenty pre 
vrátenie finančných prostriedkov ako aj doklady o krokoch podniknutých SRO smerom 
k prijímateľovi alebo dodávateľovi na dosiahnutie vrátenia dlžnej čiastky.  
 
SRO vykonáva povinné kroky na zabezpečenie odškodnenia do jedného roka od vydania príkazu 
na vrátenie finančných prostriedkov. Predovšetkým zabezpečuje, že požiadavka je presne 
stanovená na pevnú sumu a poplatky. V prípade, že SRO netrvá na vrátení stanoveného dlhu, 
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zabezpečí, že zrieknutie sa práva je v súlade a vyhovuje princípom efektívneho finančného 
riadenia a proporcionality. Rozhodnutie o zrieknutí sa práva musí byť odôvodnené a predložené 
EK a SMV na predbežné schválenie.  
 
Ak dlh vrátený nebol, alebo kompletné doklady, uvedené v odseku 4, neboli doručené členskému 
štátu alebo EK kvôli nedbalosti SRO, zostáva SRO po uplynutí ročnej lehoty zodpovedný za 
vrátenie finančných prostriedkov a náležitá suma bude deklarovaná ako neoprávnená pre 
financovanie zo Spoločenstva.  
 
Zmluvy uzatvorené SRO ako súčasť programu musia obsahovať klauzulu oprávňujúcu EK alebo 
zainteresovaný členský štát na zabezpečenie získania prostriedkov od prijímateľa, dodávateľa 
alebo partnera aj po roku od vydania príkazu SRO na vrátenie prostriedkov, pokiaľ je požiadavka 
stále platná.  

6. Monitorovanie a Hodnotenie  

6.1. Monitorovanie 

6.1.1. Monitorovanie na programovej úrovni 
 
Na zabezpečenie kvality a efektívnosti realizácie programu je potrebné realizovať monitorovacie 
aktivity na programovej úrovni.  
 
Riadenie monitorovania na programovej úrovni je úlohou Spoločného monitorovacieho výboru 
 
Ako je popísané v kapitole 1 (Zriadenie spoločných riadiacich orgánov a národných orgánov), 
Spoločný monitorovací výbor musí byť zriadený do troch mesiacov od rozhodnutia o príspevku 
z fondov. 
 
Hlavnou úlohou Spoločného monitorovacieho výboru je zabezpečenie kvality a efektívnosti 
realizácie programu. Hlavné úlohy Spoločného monitorovacieho výboru vo väzbe na programovú 
úroveň monitorovania sú:  
 

• Pravidelná kontrola pokroku v dosahovaní špecifických cieľov programu;  
• Preskúmanie výsledkov realizácie; 
• Zváženie a schválenie výročných a záverečných správ o realizácii; 
• Navrhovanie Spoločnému riadiacemu orgánu akékoľvek prepracovanie alebo revíziu 

programu na zlepšenie jeho riadenia.  
 
Systém ukazovateľov 
 
Na podporu programovej úrovne monitorovania a hodnotenia je potrebné vypracovať dobre 
formulovaný systém ukazovateľov. Na základe ukazovateľov, definovaných v časti 1.6., 
rozlišujeme tri úrovne ukazovateľov relevantných pre tento program: úroveň programu, priorít 
a projektov.  
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6.1.2. Monitorovací a informačný systém programu 

Spoločný riadiaci orgán zodpovedá za zriadenie systému na zhromažďovanie spoľahlivých 
štatistických informácií o realizácii pre monitorovanie a hodnotenie a poskytovanie týchto údajov 
v súlade s dohodami medzi zúčastnenými krajinami a  EK, využívajúc počítačový systém 
umožňujúci výmenu údajov s EK.  

 
Monitorovací systém programu bude vychádzať z riadiaceho informačného systému, ktorý 
umožňuje hromadenie a monitorovanie údajov na bilaterálnej úrovni. Systém poskytuje 
kompetentným orgánom (Spoločný monitorovací výbor, Spoločný riadiaci orgán, Spoločný 
technický sekretariát, Platobné jednotky VÁTI Verejná nezisková spoločnosť a Národné orgány) 
praktický nástroj na vykonávanie ich úloh a takisto by mal podporiť komunikáciu a tok 
informácií medzi zúčastnenými krajinami. Systém bude podporovať projektový cyklus rovnako 
ako realizáciu programu.  
 
Rozvoj a realizáciu monitorovacieho a informačného systému programu bude riadiť 
a koordinovať Spoločný technický sekretariát financovaný z rozpočtu TA. 

6.2. Hodnotenie  
Cieľom hodnotenia je zlepšiť kvalitu, efektívnosť a konzistenciu využívania pomoci, stratégiu 
a realizáciu programu. 
 
Počas realizačnej fázy môže EK vykonávať strategické hodnotenie. Ako súčasť ukončenia 
programu uskutoční EK ex – post hodnotenie v úzkej spolupráci so zúčastnenými krajinami 
a Spoločným riadiacim orgánom. Ex – post hodnotenie musí byť ukončené do 31. decembra 
2015. Hodnotenia budú financované z rozpočtu TA. 
 

7. Špecifické pravidlá implementácie programového rozpočtu TA  
 
Technická asistencia predstavuje nevyhnutnú pomoc pre zúčastnené krajiny pri realizácii 
programu. S ohľadom na veľkosť a rôznorodosť programového územia bude 10% prostriedkov 
ENPI, alokovaných pre tento program, použitých na TA. O rozpočte TA rozhoduje SMV, riadi 
ho STS a kontrolu vykonáva SRO. 
 
Rozpočet Technickej asistencie sa bude využívať na pomoc súvisiacu s riadením, 
monitorovaním, kontrolou a hodnotením programu. STS bude poskytovať pomoc pri efektívnej 
realizácii programu prostredníctvom pomoci s koordináciou spolupráce na programovej úrovni. 
 
Okrem toho by sa mal rozpočet TA využívať v súvislosti s úlohami zameranými na zlepšenie 
a zabezpečenie riadnej realizácie programu na úrovni tvorby projektov (napr. tematické semináre, 
opatrenia informovania a publicity, hodnotenie) a na zvýšenie celkovej kvality financovaných 
projektov. 
 
Na zabezpečenie efektívnej správy programu je v rámci TA potrebná realizácia nasledujúcich 
aktivít:  
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Hlavné úlohy: 
- aktivity súvisiace s prípravou, výberom, hodnotením a podporou projektov; 
- aktivity súvisiace s podporou spoločných štruktúr;  
- riadenie a aktivity Spoločného technického sekretariátu, (vrátane personálu a nákladov na 

tlmočenie/preklady) vrátane personálu podporujúceho úlohy SRO;  
- aktivity zahŕňajúce stretnutia Spoločného monitorovacieho výboru a jeho podvýborov. 

 
Dodatočné úlohy: 

- skúmanie aktivít a kontrola aktivít na mieste; 
- zavedenie a prevádzkovanie monitorovacieho systému správy, podpory a hodnotenia 

programu; 
- príprava správ a štúdií (napr. výročných správ, priebežných hodnotení, atď.); 
- aktivity informovania a publicity; 
- podporovanie a pomoc potenciálnym konečným prijímateľom. 

 
Aktivity technickej asistencie budú financované využívajúc prístup projektového riadenia. 
Všetky aktivity programového riadenia (ako práca STS, rozvoj a riadenie monitorovacieho 
systému, aktivity informovania a publicity atď.) hradené prostredníctvom TA budú pripravované 
formou „projektov TA“. Plány projektov TA musia obsahovať: 

- cieľ 
- aktivity 
- cieľové skupiny 
- predpokladané náklady 
- iné 

 
Projekty TA realizujú riadiace štruktúry programu (STS, SRO). Návrhy projektov TA musia byť 
vopred schválené Spoločným monitorovacím výborom. Náklady vzniknuté počas realizácie 
projektov budú hradené SRO (alebo VÁTI Verejnej neziskovej spoločnosti, zodpovednej            
za platby v mene SRO). Úhrada sa uskutoční na základe vzniknutých výdavkov, ktoré budú 
predmetom pravidelnej verifikácie. Riadiace štruktúry programu, ktoré budú realizovať projekty 
TA, musia rešpektovať a napĺňať pravidlá oprávnenosti a postupy na úrovni programu.  

8. Jazyky programu  
 
Za účelom zjednodušenia riadenia programu a skrátenia obdobia jeho prípravy v súlade 
s článkom 8 Implementačných Pravidiel ENPI a vzhľadom na nadnárodný charakter programu 
bol oficiálnym jazykom programu stanovený anglický jazyk.  

 
Náklady na tlmočenie a preklady budú na úrovni Spoločného operačného programu hradené 
z rozpočtu Technickej asistencie a na projektovej úrovni z rozpočtu každého individuálneho 
projektu.  
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Prílohy 

Príloha 1. – Základné charakteristiky 

 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, STS 
Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania Rumunska, STS Programu susedstva  
HU-SK-UA,  

 

Z toho: mestské 
obyvateľstvo 

Z toho: Vidiecke 
obyvateľstvo Územná jednotka 

Rozloha 
územia (. 

km 2 ) 

Počet obyvateľov 
(abs.) 

abs. % abs. (%) 

Hustota 
osídlenia(Osôb 

na km 2 ) 

% obyvateľov 
z 

programového 
územia  

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,937 578,573 281,898 48.7 296,675 51.3 97.0 7.22 
Borsod-Abaúj-Zemplén 7,247 725,779 407,601 56.2 318,178 43.8 100.0 9.06 
Prešov 8,981 798,596 392,370 49.1 406,226 50.9 89.0 9.97 
Košice 6,752 771,947 433,622 56.2 338,325 43.8 114.0 9.63 
Maramureş 6,304 515,610 303,119 58.8 212,491 41.2 81.8 6.44 
Satu- Mare 4,418 368,702 169,597 46.0 199,105 54.0 83.5 4.60 
Suceava 8,554 705,752 305,855 43.3 399,897 56.7 82.5 8.81 
Zakarpatska 12,800 1,245,500 462,081 37.1 825,642 62.9 97.3 15.54 
Chernivetska 8,100 908,200 373,270  41.1 534,930  58.9  112 11.34 
Ivano-Frankivska 13,900 1,393,600 590,886 42.4 802,714 57.6 100.0 17.39 
                  
Spolu 82,993 8,012,259 3,720,299 48.6 4,334,182 51.4 93.9 100 
         
Maďarsko 93,030 10,090,330 6,760,521 67.0 3,329,809 33.0 108 125.94 
Slovensko 49,037 5,389,180 2,986,802 55.4 2,402,378 44.6 110.0 67.26 
Rumunsko 238,392 21,623,849 11,879,897 54.9 9,743,952 45.1 90.7 269.88 
Ukrajina 603,700 47,105,200 31,943,400 67.8 15,161,800 32.2 78 587.91 
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Príloha 2. – Prirodzený pohyb obyvateľstva a veková štruktúra obyvateľstva (2005) 

 
 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, STS 
Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania Rumunska, STS Programu susedstva  
HU-SK-UA,  

Predproduktívne 
obyvateľstvo 

(vek 0-14) 

Produktívne 
obyvateľstvo 
(vek 15-64) 

Poproduktívne 
obyvateľstvo 
(vek nad 65) 

Územná jednotka 

Prirodze
ný 

prírastok
/úbytok 
(osoby) 

Migra čný 
prírastok 
/úbytok 
(osoby) 

Migrácia 
na 1,000 

obyvateľov 

Celkový 
prírastok
/úbytok 
(osoby) 

Celkový 
prírastok/ú
bytok ma 

1,000 
obyvateľov osoby % osoby % osoby % 

Index 
starnut

ia 
obyvat
eľstva*

* 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg -1,001 -2,115 -3.7 -3,116 -5.4 110,507 19.1 391,115 67.6 76,950 13.3 69.6 
Borsod-Abaúj-Zemplén -2,925 -3,383 -4.7 -6,308 -8.7 128,463 17.7 486,998 67.1 110,318 15.2 85.9 
Prešov 2,975 -1,124 -1.4 1,851 2.3 99,562 12.5 553,178 69.3 83,478 10.5 83.8 
Košice 1,708 -269 -0.3 1,439 1.9 142,253 18.4 545,181 70.6 84,513 10.9 59.4 
Maramuresş -130 -620 -1.2 -750 -1.5 91,866 17.8 364,729 70.6 59,967 11.6 65.3 
Satu- Mare -590 -877 -2.4 -1,467 -4.0 65,137 17.5 263,141 70.8 43,481 11.7 66.8 
Suceava 1,175 -484 -0.7 691 1.0 140,225 19.9 464,204 65.8 100,773 14.3 71.9 
Zakarpatska -706 -2,333 -1.9 -3,039 -2.4 259,973 20.9 756,699 60.8 225,942 18.1 86.9 
Chernivetska  -2,983  -344 -0.4   -3,327 -3.7 172,558  19.0 538,563  59.3 197,079  21.7 114.2 
Ivano-Frankivska (2004) -3,039 -1,167 -0.8 -4,206 -3.0 275,167 19.8 817,092 58.7 298,631 21.5 108.5 

                          
Spolu / priemer -2,533 -12,372 -1.7 -14,905 -2.3 1,485,711 18.17 5,180,900 66.81 1,281,133 14.13 81.2 
               
Maďarsko -38,343 17,154 1.7 -21,190 -2.1 1,575,057 15.6 6,359,656 63.0 2,155,617 21.4 99.9 
Slovensko 955 3,403 0.63 4,358 0.81 894,308 16.6 3,862,234 71.7 632,638 11.7 70.7 
Rumunsko -41,081 -10,954 -0.5 -52,035 -2.4 3,492,158 16.1 14,989,974 69.3 3,141,716 14.5 90.0 
Ukrajina   1,165 0.02 -354,714 -7.5 24,824,400 52.7 20,481,700 43.5 1,799,100 3.8 7.2 
             
*iba vnútorná migrácia              
**index starnutia: poproduktívne obyvateľstvo / predproduktívne obyvateľstvo        
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Príloha 3. – Štruktúra sídiel podľa počtu obyvateľov (2005) 
 

Územná jednotka 1-499 
obyvateľov 

500-1,999 
obyvateľov 

2000-49,999 
obyvateľov 

over 50,000 
obyvateľov Spolu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 35 119 74 1 229 
Borsod-Abaúj-Zemplén 137 160 59 1 357 
Prešov 372 237 55 2 666 
Košice 177 220 42 1 440 
Maramuresş (2004) 0 13 62 1 76 
Satu- Mare (2004) 0 12 50 1 63 
Suceava (2004) 0 5 106 1 112 
Zakarpatska  164 286 142 2 594 
Chernivetska 97 209 110 1 417 
Ivano-Frankivska 253 407 141 3 804 

            
Spolu 1,235 1,668 841 14 3,758 
 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, STS 
Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania Rumunska, STS Programu susedstva  
HU-SK-UA,  
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Príloha 4. – Hospodárske ukazovatele (2004) 
 

Hrubá pridaná hodnota 
priemyselného sektora v 

% z HDP 

Hrubá pridaná 
hodnota 

poľnohospodárskeho 
sektora v % z HDP 

Hrubá pridaná 
hodnota sektora 

služieb v % z HDP Územná jednotka 

Hrubý 
domáci 
produkt 
(mil.€) 

Hrubý 
domáci 

produkt na 
obyvateľa 

(€) 

% z 
priemeru 
HDP na 

obyvateľa 
EU 27 

% z 
národného 

HDP 
celkove (m€) % celkove % celkove % 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,618 4,494 20.90 3.2 620 23.7 188 7.2 1,419 54.2 
Borsod-Abaúj-Zemplén 3,958 5,384 25.04 4.9 1,316 33.2 147 3.7 1,902 48.1 
Prešov 3,036 3,815 17.74 9.01 na na na na na na 
Košice 4,311 5,600 26.04 12.89 na na na na na na 
Maramuresş 1,349 2,616 12.17 1.7 na 30.1 na 13.6 na 48.5 
Satu- Mare 1,094 2,968 13.80 1.5 na 29.1 na 17.0 na 42.5 
Suceava 1,660 2,351 10.94 2.3 na 26.1 na 21.4 na 41.8 
Zakarpatska   601 2.79 1.6 135.9 18.1 138.9 18.5 414.6 55.2 
Chernivetska 496 543 2.53 1.0 na na na na na na 
Ivano-Frankivska 1,104 793 3.69 2.1 119.2* 10.8 29.8* 2.7 na na 
EU27 average 10,529,351 21,503                
Spolu 19,626 29,166  100             
na – nedostupné                   
*údaje vyjadrujúce podiel sektora na národnom HDP        

 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, Ministerstvo 
hospodárstva Ukrajiny, STS Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
Rumunska,  Ministerstvo pre európsku integráciu Rumunska, STS Programu susedstva  HU-SK-UA,  
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Príloha 5. – Zamestnanosť (2005) 
 

zamestnanci v 
priemysle 

zamestnanci v 
poľnohospodárstve 

zamestnanci v 
terciárnom sektore 

Územná jednotka 
Miera 

zamestnano
sti (%) 

Miera 
nezamestnanos
ti (%) 

Celkový 
počet 

registrovanýc
h 

zamestnanco
v (v tis.) 

spolu 
(v tis.) 

% 
spolu (v 

tis.) 
% spolu (v tis.) % 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 42.7 11.1 118.7 35.8 30.1 4.7 3.9 78.3 66.0 
Borsod-Abaúj-Zemplén 42.5 12 160.0 56.2 35.1 5.1 3.2 98.7 61.7 
Prešov 46.6 21.5 240.6 90.3 37.5 14.2 5.9 137.0 56.9 
Košice 42.7 24.7 265.0 85.2 32.2 12.0 4.5 167.8 63.3 
Maramuresş (2004)   4.6 90.5 42.1 44.3 2.1 2.2 46.3 48.8 
Satu- Mare (2004)   2 63.6 32.3 48.4 2.1 3.1 29.2 43.8 
Suceava (2004)   7.8 90.2 34.7 35.8 3.6 3.7 52.0 53.7 
Zakarpatska 58.7 8.2 537.8 72.6 13.5 153.3 28.5 51.1 9.5 
Chernivetska 60 7 551.0 68.9 12.5 157.6 28.6 55.1 10.0 
Ivano-Frankivska  54.5 9.8 361.7 42.0 11.6 105.6 29.2 na na 
                   
Priemer   10.81 246.91 56.3 29.7 42.9 10.7 75.5 43.1 
                   
Maďarsko 50.7 7.3 2,733.8 705 25.8 89 3.2 1,939 70.9 
Slovensko 49.8 16.2 2,052.4 727.6 35.4 99.9 4.9 1,224.9 59.7 
Rumunsko (2004)   6.3 4,468.8 1,741 39.0 143 3.2 2 259 50.6 
Ukrajina 57.7 7.23.2 20,680 3,878 18.8 1,437.3 7.0 15,364.7 74.3 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, STS 
Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania Rumunska, STS Programu susedstva  
HU-SK-UA,  

 



 

 92 

Príloha 6. – Malé a stredné podniky (2005) 
 

Územná jednotka Počet MSP 
Počet MSP na 

1000 obyvateľov 

Szabolcs-Szatmár-Bereg* 8,901 15.4 
Borsod-Abaúj-Zemplén* 13,183 18.2 
Prešov 8,333 10.4 
Košice 9,779 12.7 
Maramuresş (2004) 8,138 15.8 
Satu- Mare (2004) 6,191 16.8 
Suceava (2004) 8,198 11.6 
Zakarpatska 8,436 6.8 
Chernivetska 2,725 3.0 
Ivano-Frankivska 7,259 5.2 
      
Spolu 81,143 10.1 
Priemer 8,114 11.6 
   
Maďarsko 691,391 68.5 
Slovensko 83,089 15.4 
Rumunsko (2004) 408,469 18.9 
Ukrajina 343,868 7.3 

*spoločnosti zamestnávajúce 1-250 osôb 
 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, Ministerstvo 
hospodárstva Ukrajiny, STS Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
Rumunska, Ministerstvo pre európsku integráciu Rumunska , STS Programu susedstva  HU-SK-UA,  
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Príloha 7. – Cestovný ruch (2005) 

 

Územná jednotka 

Ubytovacia 
kapacita*, 

počas celého 
roka  

Počet turistov 
Počet 

prenocovaní 

Priemerný 
počet 

prenocovaní na 
jedného turistu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,155 118,116 249,439 2.1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 18,795 309,928 717,025 2.3 
Prešov 24,519 621,032 2,170,128 3.5 
Košice 11,986 295,752 694,986 2.3 
Maramuresş 2,873 91,000 209,000 2.3 
Satu- Mare 2,304 64,000 102,000 1.6 
Suceava 6,526 192,000 435,000 2.3 
Zakarpatska 2,005 63,796 266,786 4.2 
Chernivetska 1,398 61,567 346,000 5.6 
Ivano-Frankivska 12,500 147,581 na na 
          
Spolu 74,566 1,964,772 2,325,250 1.2 
      
Maďarsko 329,290 7,064,000 19,737,000 2.8 
Slovensko 176,253 3,428,083 10,732,754 3.1 
Rumunsko 282,661 5,805,000 18,373,000 3.2 
Ukrajina 106,048 17,630,760 19,737,000 1.1 
* počet lôžok     

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, Ministerstvo 
hospodárstva Ukrajiny, STS Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
Rumunska, STS Programu susedstva  HU-SK-UA 
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Príloha 8. – Stav technickej infraštruktúry (2005) 

Dodávky pitnej vody 

Objem dodaného 
zemného plynu (1,000 

m3) 

Dĺžka 
mestských ciest 

(km) 
Územná jednotka 

Celkove 
(tis. m3) 

Z toho 
pre 

domácno
sti 

Spotrebit
elia, 
ktorí 
majú 

inštalova
ný 

vodomer
(tis. m3) 

 
Podiel 

dodávok 
pitnej 

vody cez 
vodomer 

(%) 

Celková 
dĺžka 

vodovodn
ej siete 
(km) 

- 
koncoroč
né údaje - 

Počet 
bytových 
jednotiek 

Celková 
dĺžka 

potrubia 
pre 

dodávky 
zemného 

plynu 
(km) 

- 
koncoroč
né údaje- 

spolu 
Z toho pre 
domácnost

i 

Celkov
á dĺžka 
verejne

j 
kanaliz
ácie km 

spolu 

Z toho 
moder
nizova
ných 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 22,7701 15,6661 na na 3,797 212,973 2,5341 416,6851 210,3711 2,085 7861 na 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 26,7291 18,5481 na na 4,913 282,395 5,8921 519,4991 265,6701 2,942 7561 na 
Prešov na na na na 4,057 229,936* na na na 1,356 na na 
Košice na na na na 2,817 252,205* na na na 881 na na 
Maramuresş 23,667 14,154 16,886 71.3 1,474 184,343 959 139,179 82,476 299 1,049 457 
Satu-Mare 11,266 7,319 9,225 81.9 774 138,240 441 123,682 68,222 276 366 221 
Suceava 19,395 9,649 15,200 78.4 813 243,566 387 118,948 33,913 633 837 427 
Zakarpatska na na na na 1,215 na na na na 512 na na 
Chernivetska 25,443 6,215 50,164 na 2,779 na na 492,267 104,116 456 na na 
Ivano-Frankivska 103,600 25,400 na na 1,360 na na na na 754 4,160 na 
SPOLU                         
Maďarsko 532,8221 372,0221 na na 64,911 3,956,388 4,172,787 79,3771 10,227,0831 36,870 8,4251 na  
Slovensko 351,712 167,510 240,650 68.40 25,660 1,884,846* na na na 7,542 na na 
Rumunsko 1,088,698 628,287 820,711 75.4 47,778 8,201,508 27,496 12,963,284 2,827,778 18,381 25,696 14,943 
Ukrajina 2,694,062 1,165,487 na na 54,760 19,107,000 213,977 56,011,000 30,006,600 na na na 

1 údaje z 2004 

Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, Ministerstvo 
hospodárstva Ukrajiny, STS Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
Rumunska, STS Programu susedstva  HU-SK-UA (údaj podľa sčítania v SR z roku 2001) 
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Príloha 9. – IKT technólogie (2005) 
 

Územná jednotka 
Počet 

rádiových 
koncesií 

Počet 
televíznyc
h koncesií 

Telefónne 
prípojky 

Prístup k 
internetu 

Zamestnan
ci výskumu 

a vývoja 
(počet 
osôb, 

koncoročný 
údaj) 

Zamestnanci 
výskumu a 
vývoja na 

10000 civil. 
zamestnanco

v 

Celkové 
výdavky na 
výskum a 
vývoj (tis. 

€) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg na 49,1722 136,388 na  281* 68 6,239 
Borsod-Abaúj-Zemplén na 139,977 205,914 na  632* 95 16,980 
Prešov na na 143,360 na 877 30.0 5,741 
Košice na na 168,709 na 2,990 112.4 16,479 
Maramureşs 128,045 137,790 84,023 23,017 92 5 264 
Satu- Mare 97,296 102,122 8,856 20,599 92 6 510 
Suceava 135,219 143,220 73,943 12,609 516 21 1,163 
Zakarpatska na na na na 1,100 na   
Chernivetska 112,273 19,735 191,665 8,040 988 na 2,618 
Ivano-Frankivska na na 233,000 na 2,102 na 4,776 
                
Spolu               
                
Maďarsko   1,964,168 3,453,147 907,263 23,239*  185 837,589 
Slovensko na na 1,197,044 na 22,294 100.6 194,400 
Rumunsko 5,313,465 5,618,490 3,957,870 1,463,239 41,035 49 326,896 
Ukrajina 5,392,900 na 12,341,000 955,700 130,400 6 737,776 

 

• zamestnanci výskumno-vývojových centier 

 
Zdroj:  Ústredný štatistický úrad Maďarska, Štatistický úrad Slovenskej republiky,  Regionálna štátna administrácia Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska, Ministerstvo 
hospodárstva Ukrajiny, STS Programu susedstva RO-UA Štatistická ročenka Rumunska, Národný štatistický inštitút Rumunska, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania 
Rumunska, STS Programu susedstva  HU-SK-UA 
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Príloha 10. – SWOT analýza dotknutých geografických oblastí 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

OBYVATE ĽSTVO / SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS Ť 
 Stabilné politické vzťahy medzi 

krajinami 
 Dobrá skúsenosť s cezhraničnou 

spoluprácou 
 Spoločné kultúrne dedičstvo, 

historické väzby a náboženské 
tradície 

 Multilinguálna spoločnosť 
 

 Nízka úroveň verejnej 
administratívy vrátane plánovania 

 Nedostatok sociálnej 
angažovanosti v rozvoji 
občianskej spoločnosti 

 Nízka úroveň zdravotnej a 
vzdelávacej infraštruktúry 

 Nedostatočne rozvinutý 
cezhraničný polycentrický sídelný 
systém 

 Problémy segregácie v malých 
obciach okrajových území 

 Dobrá veková štruktúra 
obyvateľstva – relatívne vysoký 
podiel predproduktívneho 
obyvateľstva 

 Ďalší rozvoj cezhraničnej 
spolupráce pri spoločnom plánovaní 
a inštitucionálnom rozvoji 

 Zlepšenie kvality života v regióne, 
ktorá môže obmedziť migráciu z 
vidieckych oblastí 

 Väčšia spolupráca občianskej 
spoločnosti 

 Emigrácia mladého obyvateľstva 
vedie k starnutiu obyvateľstva 

 Ďalší sociálny a ekonomický 
pokles okrajových vidieckych 
oblastí 

 Nedostatok spolupráce vo 
územnom a strategickom 
plánovaní 

 Vízový režim 

EKONOMIKA  
 Priaznivé klimatické a 

geomorfologické podmienky a 
prirodzená úrodnosť 
poľnohospodárskej pôdy v 
nížinách 

 Skúsená pracovná sila 
 Menej využité priemyselné areály 
 Vysoko kvalitné suroviny 
 Vstup Rumunska do EÚ 

 

 Nedostatočne rozvinuté 
partnerstvá ekonomických aktérov 
v cezhraničnom regióne 

 Slabo rozvinutá infraštruktúra na 
podporu podnikania 

 Nedostatočné prepojenie 
podnikania, výskumu a 
vzdelávania 

 Nízka úroveň externých investícií 
 Nízka úroveň prepojenia inovácií 

a podnikania 
 Nedostatok znalostí spoločného 

trhu v rámci cezhraničného 
regiónu 

 Nepriateľské prostredie pre 
podnikanie, rôzne právne a 
regulačné rámce a limitovaný tok 
informácií 

 Deformovaná štruktúra 
poľnohospodárskeho trhu- vysoký 
počet   samozásobiteľských 

 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 
 Vzrastajúci záujem potenciálnych 

investorov a turistov 
 Zavádzanie rozvinutých technológií 
 Posilňovanie cezhraničnej 

spolupráce prostredníctvom 
zlepšenej ekonomickej výkonnosti 

 Voľné a málo využité priemyselné 
areály, vhodné pre priemyselné 
parky, inkubátory a rozvoj MSP 

 Rozvoj tretieho sektora (nevládneho 
sektora) 

 Rastúce rozdiely v ekonomickom 
rozvoja môžu zhoršovať rozvoj 
spolupráce 

 Nízke zastúpenie sektora MSP 
 Sústavný rast cien energií 
 Nejednotná legislatíva medzi 

krajinami 
 Ďalší rozvoj regionálnych 

ekonomických disparít medzi 
mestskými a vidieckymi oblasťami 

 Pokračovanie relatívne nízkej 
úrovne ekonomického rozvoja 

 Pokles záujmu o cezhraničnú 
spoluprácu v dôsledku nedostatku 
kapitálu 

 Vízový režim 
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fariem 
TRH PRÁCE / ZAMESTNANOSŤ 

 Vysoký podiel obyvateľstva v 
produktívnom veku 

 Dobre rozvinutá vzdelávacia 
základňa prepojená na trh práce 

 Nízka cena pracovnej sily 

 Nedostatočná štruktúra trhu práce 
 Významné skupiny obyvateľstva 

ohrozené v dôsledku priemyselnej 
a poľnohospodárskej 
reštrukturalizácie (Rómovia, ženy, 
dlhodobo nezamestnaní, staršie 
obyvateľstvo) 

 Intenzívna emigrácia 
 Vysoká miera nezamestnanosti 

 Inovatívna, vysoko vzdelaná 
pracovná sila 

 Rozvoj zamestnanosti využitím 
potenciálu MSP. 

 Neexistujúca väzba medzi 
školskými programami a 
podnikaním 

 ‘Brain-drain’ – migrácia 
kvalifikovaných expertov do 
zahraničia 

 Ilegálna a legálna migrácia 

CESTOVNÝ RUCH 
 Vysoké hodnoty prírodné, kultúrne 

a krajinárske 
 Veľký počet lokalít historického 

významu 
 Početné zdravotno-kúpeľné 

strediská 
 Začínajúci rozvoj aktivít 

vidieckeho turizmu 
 

 Nedostatok harmonizácie 
individuálnych regionálnych 
turistických stratégií 

 Nízka úroveň turistickej 
infraštruktúry, produktov a služieb 
porovnateľných s EÚ štandardmi 

 Nedostatok riadiacej kapacity: 
žiadna angažovanosť, žiadne 
vytváranie medzinárodných 
partnerstiev 

 Zlá dosiahnuteľnosť prihraničného 
územia  

 Slabý marketing a podpora  
hraničnej oblasti ako turistickej 
destinácie 

 Málo vyvinutý informačný systém 
turizmu 

 Rozvoj cezhraničného turizmu 
 Rozvoj eko a agroturizmu 
 Reštrukturalizácia zariadení turizmu 
 Rozvoj produktov turizmu 
 Dobrý potenciál trhu turizmu 

  Dobrý potenciál rozvoja       
  vidieckeho turizmu – hory,   
  termálne pramene 

 Nedostatočná úroveň investícií do 
turizmu 

 Rozvinutá konkurencia medzi 
prihraničnými územiami navzájom 
kvôli zhodnej štruktúre 
poskytovaných služieb 
a produktov v turizme 

 

DOPRAVA / INFRAŠTRUKÚRA / IKT  
 Trans-európsky koridor č.V v 

cezhraničnom regióne 
 Vhodné geografické podmienky 

pre rozvoj dopravy 
 Existujúce hraničné prechody 
 Exististujúce miestne letiská 

(Užgorod, Ivano-Frankivsk, 
Chernivtsy, Miskolc, Nyíregyháza 
a Baia Mare), medzinárodné 

 Nedostatok dobrej regionálnej 
dopravnej siete (železnica, cesta, 
voda) a diaľničných prepojení 
medzi prihraničnými regiónmi 

 Slabý technický stav existujúcich 
ciest 

 Nedostatočná energetická 
základňa. Závislosť na 
vzdialených dodávkach elektrickej 

 Rozvoj Trans-európskych 
dopravných koridorov 

 Možnosti rozvoja existujúcich 
dopravných systémov, ktoré byť 
použité pre medzinárodnú nákladnú 
dopravu 

 Výstavba cyklotrás a turistických 
chodníkov 

 Zlepšenie hraničných prechodov 

 Vzrastajúca cena rozvoja 
infraštruktúry má negatívny vplyv 
na jej realizovateľnosť 

 Nedostatok finančných zdrojov na 
rozvoj infraštruktúry 
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letisko (Košice, Satu-Mare a 
Suceava) 

 

energie 
 Neadekvátne technické 

podmienky a kapacita hraničných 
prechodov s nedostatočnými 
väzbami na národné dopravné 
siete 

 Nedostatočný prístup k 
zariadeniam technickej 
infraštruktúry v malých odľahlých 
sídlach 

 Obmedzený prístup k IKT 
infraštruktúre a jej nízke využitie 

 

VZDELANIE / VÝSKUM / KULTÚRA  
 Stabilizovaná sieť základných a 

stredných škôl 
 Postupný rozvoj univerzít 
 Dobre rozvinutá vzdelávacia sieť 
 Existencia miestnych univerzít s 

dobrým potenciálom rastu 
 Vysoký počet centier V&V centier 

lokalizovaných v Borsod-Abaúj-
Zemplén a Szabolcs-Szatmár-
Bereg regiónoch 

 Vzdelanie nezodpovedá 
požiadavkám trhu práce 

 Nedostatok skúsených osôb na 
sekundárnej úrovni 

 Nízka úroveň vzdelania pre 
ohrozené skupiny (vo vidieckych 
oblastiach, pre rómsku populáciu) 

 Nedostatok dôvery/podpory 
kultúrnej identity 

 Nízka úroveň cezhraničného 
partnerstva v “skutočnej” 
vzdelanosti a kultúre 

 Spolupráca v oblasti školení a 
vzdelávanie 

 Vytváranie cezhraničných sietí vo 
vzdelávaní 

 Nedostatočná spolupráca v 
oblasti vysokého školstva a vedy 

 Prebytok kvalifikovaných osôb v 
špecifických oblastiach 
(ekonomická, právna, 
pedagogická)  

 Nízka úroveň investícií do oblasti 
R&D 

––   Nedostatok súladu medzi   
 ponukou školských programov a   
 dopytom trhu 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 Bohatá biodiverzita a relatívne 

dobre zachovalé ekosystémy 
 Početné zóny ochrany prírody 

(národné parky, prírodné 
rezervácie) 

 Areály zapísané v zozname  
UNESCO 

 Zlepšená kvalita životného 
prostredia vďaka poklesu ťažkého 
priemyslu a rozšíreniu 
environmentálne priaznivých 
technológií 

 Primerané poľnohospodárske 

 Neúplná technická a biologická 
rekultivácia starých 
environmentálnych záťaží 

 Nedostatočná infraštruktúra 
riadenia odpadového 
hospodárstva a čistenia 
splaškových vôd 

 Vysoký počet vodných tokov s 
nedostatočnou kvalitu vody 
(kontaminované spodné vody) 

 Nedostatočné spoločné 
plánovanie, programovanie a 
monitorovanie v oblasti ochrany 

 Zlepšenie spoločného 
monitorovania životného prostredia 
a spolupráce v cezhraničnej 
ochrane prírody 

 Využitie nových technológií a využití 
obnoviteľných zdrojov energie – 
geotermálnej energie, energie 
biomasy, veternej energie  hlavne 
vo vidieckych oblastiach 

 Súlad s požiadavkami Natura 2000 
v programovej oblasti 

––   Vzostup efektivity iniciatív v oblasti   
       životného prostredia a ochrany     

 Nedostatok harmonizovaných 
investičných podporných schém 
(UKR)? 

 Nedostatok vhodných 
mechanizmov pre  implementáciu 
environmentálnej legislatívy 

 Narastanie environmentálnych 
problémov  

 Kvalita povrchových a 
podzemných vôd je ohrozená 
ekonomickými aktivitami 

 Vzostup množstva splaškových 
vôd a komunálneho odpadu v 
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dotácie v extenzívnych častiach 
regiónu (orná pôda, lesy, 
pasienky, atď.) 
 

prírodného prostredia 
 Nedostatočná spoločná štruktúra 

a stratégia protipovodňovej 
ochrany 

 Nadmerná ťažba v lesoch 
 Nedostatočne rozsiahla a 

prepojená spoločná monitorovacia 
sieť znečistenia životného 
prostredia (ovzdušie, voda, pôda). 
Nedostatok spolupráce v oblasti 
ochrany prírody, resp. vzdelávaní 

       prírody sídlach hraničnej oblasti 
 Relatívne vysoké riziko závažnych 

prírodných katastrof 
 Nevhodné riadenie ochrany 

prírody a lesného hospodárstva 
––  Nízka úroveň environmentálnych   
      investícií 
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Príloha 11. – Funkcie kontroly a riadenia 
 

Popis úloh 

Funkcie auditu a 
kontroly Vedúci partner SRO (priamo ako 

útvar) Delegované na STS  Ostatné (národní 
kontrolóri/auditori)  Právny základ 

Poznámky  

 
Dohoda o partnerstve 

  
Podpisovanie Schvaluje formulár Pripravuje formulár - Čl. 2.2 IN - 

 
Verifikácia projektu 

 

Výber 
kontrolóra/auditora 

Schvaľuje 
oprávneniee 

Kontroluje verifikáciu Vydáva správu o 
verifikácii nákladov 

PRAG Príloha II - 

 
Verifikácia žiadosti o 

platbu 
 

Predkladá žiadosť 
o platbu 

Schvaluje žiadosť o 
platbu 

Kontrola žiadostí o 
platbu, autorizácia 
žiadostí o platbu 

- Čl. 14.8 IN - 

 
Verifikácia TA / 
Externý audit 

 

- 
Uzatvára dohodu s 

externým 
audítorom 

Zabezpečuje 
nevyhnutné 
informácie a 
dokumenty 

 

Vykonáva externý 
audit, predkladá 

správu 
Čl. 14.4, 31 IN - 

 
Audit vzorky projektov  

 

Poskytuje 
potrebné 

informácie a 
dokumenty 

Uzatvára dohodu s 
externým 

audítorom, 
schvaľuje plan 

auditu, predkladá 
správu 

Pripravuje plán auditu 
Vykonáva audit 

vzorky Čl. 30 IN - 

 
Vnútorný audit 

 
- 

Vykonáva vnútorný 
audit, podáva 

správu 

Poskytuje potrebné 
informácie a 
dokumenty 

- 
Čl. 14.6, 15.2, 29 

IN - 

 
Monitoring 

 
 
 
 

- 

Dohliada na 
fungovanie  

Monitorovacieho 
Systému 

Prevádzkuje 
monitorovací systém 

programu 
- Čl. 14.7 IN - 

 - Oboznamuje SMV Asistuje SRO - Čl. 15.2 IN - 
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Ohlasovanie 
nezrovnalostí 

 

so všetkými 
spornými prípadmi 

navrátenia 
neoprávnene 

použitých 
finančných 

prostriedkov  
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