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Úvod 
 

Tento programový doplnok (PD) bol pripravený v súlade s Nariadením č. 1260/1999, pričom 

obsahuje podrobné prvky na úrovni opatrení a definuje podmienky pre implementáciu stratégie a priorít 

asistencie. Dokument pripravila spoločná poľsko–slovenská pracovná skupina Interreg III A, ktorú tvorili 

predstavitelia slovenských a poľských ministerstiev zodpovední za implementáciu programu ako aj 

regionálne orgány z riešeného územia. Text bol odsúhlasený po konzultáciách s lokálnymi partnermi 

hraničnej oblasti a návrhy, ktoré zozbierala regionálna samospráva, boli prezentované členom pracovnej 

skupiny. Prvé stretnutie pracovnej skupiny týkajúce sa prípravy programového doplnku sa uskutočnilo 

v Katoviciach v dňoch 27-28/10/2003, druhé stretnutie bolo zorganizované v Žiline v dňoch 15-16/06/2004. 

Medzitým bolo zorganizovaných niekoľko koordinačných stretnutí Riadiaceho, Platobného, Národného, 

Sprostredkovateľského platobného orgánu a takisto aj Spoločného technického sekretariátu. Cieľom 

stretnutí bolo prediskutovať technické problémy súvisiace s implementáciou programu. Proces konzultácie 

sa väčšinou uskutočňoval písomnou formou. 

Programový doplnok musí byť schválený Spoločným monitorovacím výborom. Programový 

doplnok má byť zaslaný Európskej Komisii (ďalej len Komisia) pre informáciu do troch mesiacov od 

rozhodnutia Komisie o schválení Programu iniciatívy spoločenstva Interreg III A Poľsko – Slovenská 

republika.  Akékoľvek doplnenia a zmeny dokumentu vyžadujú rozhodnutie Monitorovacieho výboru, 

návrhy na úpravu PD navrhuje Riadiaci orgán programu. 

Prvá kapitola detailne popisuje Opatrenia pre implementáciu príslušných priorít. Ciele jednotlivých 

opatrení sú v súlade so všeobecným cieľom programu definovaným v Programe iniciatívy spoločenstva: 

Podpora integrovaného a trvalo udržateľného ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja v slovensko-

poľskom hraničnom regióne. Aktivity realizované v rámci programu majú byť v súlade s horizontálnymi 

politikami EU, príslušné dohody boli zhrnuté v Kapitole 2. Ďalšia časť dokumentu popisuje nielen kritériá, 

ale aj samotný proces výberu projektov. Špecifické podmienky a zadania pre mikro - projekty 

(Opatrenie2.3) sú prezentované v Kapitole 4. Dokument obsahuje taktiež popis aktivít, ktoré majú 

propagovať operačný program vo forme Komunikačného akčného plánu. Kapitola 6 popisuje počítačový 

podporný systém výmeny dát s Komisiou. V závere PD upresňuje finančný plán, plánované finančné 

dotácie a príspevky z fondov ERDF ako aj národné kofinancovanie na úrovni opatrení. 
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 1. Podrobný popis opatrení 

 

Priority a opatrenia reflektujúce stratégiu pre poľsko – slovenskú hraničnú oblasť, ktoré boli 

definované v Programe iniciatívy spoločenstva (CIP). Táto kapitola obsahuje podrobný popis plánovaných 

opatrení vrátane ich cieľov a indikatívnych typov aktivít. Pre každé opatrenie sú tu prezentované takisto aj 

kategórie konečných príjemcov, indikátory pre výstupy, výsledky a indikátory dopadu. 

Minimálna čiastka  o ktorú sa je možné uchádzať z fondu ERDF v opatreniach 1.1, 

1.2, 2.1 a 2.2 je 20 000,- EUR. 

 

 

Priority a opatrenia Programu Interreg III A Poľsko - Slovenská republika. 

Priorita 1 
Budovanie infraštruktúry 
 

Priorita 2 
Socio-ekonomický rozvoj 

Priorita 3 
Technická asistencia 

Opatrenie 1.1  
Technická a komunikačná 
infraštruktúra 
 

Opatrenie 2.1 
Rozvoj ľudských zdrojov a 
podpora podnikania 
 

Opatrenie 3.1 
Riadenie, implementácia, 
monitoring a kontrola 

Opatrenie 1.2 
Infraštruktúra ochrany životného 
prostredia 
 

Opatrenie 2.2  
Ochrana prírodného a kultúrneho 
dedičstva 

Opatrenie 3.2  
Propagácia a hodnotenie 
programu 

 Opatrenie 2.3 
Podpora miestnych iniciatív 
(Fond mikro-projektov) 
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Opatrenie1.1 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

PRIORITA 1: ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

OPATRENIE1.1 TECHNICKÁ A KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

HLAVNÝ CIEĽ: Zlepšenie dostupnosti územia ako aj jeho vnútornej integrácie 
 

POPIS OPATRENIA: Nedostačujúca dopravná infraštruktúra a zlá kvalita existujúcej infraštruktúry 
najmä vo vidieckych oblastiach boli identifikované ako hlavné problémy 
slovensko – poľského hraničného regiónu. Zlepšenie kvality dopravného 
napojenia si vyžaduje drahé a technicky náročné investície. Úloha programu 
Interreg môže byť v tejto oblasti významná aj napriek tomu, že dostupné 
finančné zdroje umožnia iba limitovaný počet investícií do infraštruktúry. 
Odporučená hodnota kofinancovania z fondov ERDF by vzhľadom na 
finančné prostriedky vyhradené pre toto opatrenie nemala presiahnuť 1 mil. 
EUR. Aktivity realizované v rámci programu Interreg môžu slúžiť aj ako 
prípravné práce pre väčšie investície kofinancované prostredníctvom iných 
národných a medzinárodných programov pre budovanie infraštruktúry a 
pre  investičné projekty malého rozsahu zlepšujúce prístup k hlavnej 
infraštruktúre. 
Cieľom tohto opatrenia je eliminovať chýbajúce prepojenia v dopravnej 
infraštruktúre a zlepšiť tak dostupnosť cezhraničného regiónu. Dobre 
organizovaná dopravná sieť napojená na európske koridory zlepší dopravné 
podmienky a odstráni jednu z hlavných prekážok rozvoja regiónu. Znížia sa 
dopravné náklady, skráti sa doba potrebná na prepravu, zlepší sa pohyb 
dopravy a zároveň sa zabezpečia primerané bezpečnostné podmienky. 
Realizované aktivity by mali využiť výhodnú geopolitickú polohu regiónu 
a mali by viesť k integrácii cezhraničného regiónu, čím sa zvýši jeho 
konkurencieschopnosť, zlepší sa prístup k trhom a obchodu, verejná 
doprava a zvýši sa atraktivita pre investorov. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Zlepšenie existujúcej technickej a komunikačnej infraštruktúry s cieľom 
zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu, 

- Zvýšenie mobility populácie v rámci cezhraničného regiónu 
a znásobenie výmen medzi susednými regiónmi 

- Otvorenie poľsko – slovenského cezhraničného regiónu širšej 
medzinárodnej spolupráci s cieľom vytvoriť možnosti pre rozvoj obchodu 
a ekonomickej spolupráce 

- Spoločná koordinácia projektov zameraných na budovanie infraštruktúry 
na oboch stranách hranice. 

DRUHY AKTIVÍT: - Modernizácia existujúcich a budovanie nových dopravných napojení 
cezhraničného rozmeru (zlepšovanie povrchu ciest, zlepšenie 
dopravného značenia, regulácia krajníc, budovanie, rozširovanie 
a modernizácia autoparkov), 

- Budovanie a modernizácia ciest, ktorá povedie k zlepšeniu dostupnosti 
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turistickej infraštruktúry, 
- Spracovanie analýz, štúdií, stratégií a programov pre rozvoj technickej 

a komunikačnej infraštruktúry, 
- Príprava územných rozvojových plánov, 
- Budovanie a modernizácia peších a cyklistických chodníkov, chodníkov 

pre jazdu na koni, lyžiarskych tratí a iných ciest orientovaných na 
cestovný ruch s možnosťou využitia bohatého kultúrneho a historického 
potenciálu regiónu, 

- Budovanie a modernizácia mostov pre peších na hraničných riekach, 
- Podpora rozvoja cezhraničnej multimodálnej dopravy (napr. príprava 

projektov na prekládkové a logistické centrá – multimodálne platformy), 
- Koordinácia cezhraničnej verejnej dopravy (koordinácia časových 

harmonogramov) 
OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY: 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady súvisiace s projektmi 

KATEGÓRIE OBLASTI 
POMOCI: 

312 – Cesty 
3121 -  Štátne cesty 3122 - Cesty miestneho a regionálneho významu 
3123 -  Cyklistické chodníky 
318 -  Multimodálna doprava 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH 
PRIJÍMATEĽOV: 

- Samosprávne jednotky (obce, okresy, regionálna samospráva) 
- Združenia miest a obcí 
- Lesné hospodárstva 
- Riadiace orgány národných parkov 
- Mimovládne organizácie 
- Štátne organizácie založené za účelom poskytovania služieb verejnosti 
- Organizácie založené miestnymi samosprávami poskytujúce služby 

verejnosti 
Počet projektov zlepšujúcich cezhraničnú integráciu, patria medzi 
ne nasledujúce: 

8+ 

Štúdie, stratégie, rámcové dokumenty 3+ 
Projekty dopravnej infraštruktúry zlepšujúce cezhraničnú 
integráciu 

2+ 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

Iné projekty pre technickú a komunikačnú infraštruktúru 3+ 
Metre zlepšenej dopravnej siete 5 000+ 
Metre vybudovanej dopravnej siete 2 000+ 
Počet vyriešených chýbajúcich prepojení v dopravnej sieti v 
cezhraničnej oblasti. 

4+ 

Metre vybudovaných turistických chodníkov 10 000+ 
Počet vytvorených pracovných príležitostí 60+ 

INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Zníženie doby potrebnej na prepravu a zlepšenie cestovného 
štandardu 

10+ 
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Projekt prispeje k nasledujúcemu: 
…dostupnosti strategických informácií vyššej kvality pre 
usmernenie investičných rozhodnutí v oblasti infraštruktúry – 
zníženie informačného deficitu 
…zníženie miery, ktorou hranica predstavuje fyzickú bariéru 
t.j. prostredníctvom zvýšenia počtu hraničných prechodov, 
zníženia doby čakania na prechodoch atď. 
…zlepšená dostupnosť v rámci regiónu, t.j. kratšie a/alebo 
rýchlejšie cesty medzi ekonomickými centrami v cezhraničnom 
regióne 
…zlepšenie dostupnosti medzi regiónmi – napojenie regiónu na 
európske dopravné siete čím sa zlepší dostupnosť regiónu  
…zlepšenie potenciálu pre ekonomické aktivity v hraničnej 
oblasti, vrátane zatraktívnenia regiónu pre investície a turistov  

HODNOTENIE 
DOPADU 

…zvýšenie potenciálu pre integráciu cezhraničného pracovného 
trhu a/alebo podpora cezhraničných obchodných a 
podnikateľských prepojení 

áno/nie 

EX-ANTE 
HODNOTENIE 
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Opatrenie 1.2 
OPERAČNÝ 
PROGRAM  

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

PRIORITA 1: ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

OPATRENIE 1.2 INFRAŠTRUKTÚRA PRE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

HLAVNÝ CIEĽ: Zlepšenie infraštruktúry ochrany životného prostredia , ktorá prispeje k trvalo 
udržateľnému rozvoju v cezhraničnom regióne. 

POPIS OPATRENIA: Prírodné prostredie je považované za dôležité bohatstvo slovensko-
poľského cezhraničného regiónu. Mnohé oblasti podliehajú rôznym stupňom 
ochrany. Kvalita životného prostredia sa v posledných rokoch výrazne 
zlepšila v oboch krajinách. Nízka úroveň infraštruktúry ochrany životného 
prostredia je však stále jednou z najvážnejších prekážok rozvoja v tejto 
oblasti. Ide najmä o nedostatočný počet čističiek odpadových vôd a ich 
malej čistiacej kapacity, ako aj o degradáciu prírodných zdrojov v dôsledku 
procesu urbanizácie (napr. problém skládok odpadu). V prírodných 
oblastiach neexistujú štátne hranice a preto sa zdá, že práve v tejto oblasti 
by cezhraničná spolupráca mohla byť mimoriadne hodnotná. Mala by viesť 
k spoločnému vývoju nových prístupov a k spoločnému hľadaniu nových 
riešení súvisiacich s ochranou životného prostredia. V týchto súvislostiach 
by mala byť spomenutá ochrana pred povodňami vzhľadom na potrebu 
spoločného plánovania relevantnej infraštruktúry na oboch stranách hranice. 
Odporučená hodnota kofinancovania z fondov ERDF by vzhľadom na 
finančné prostriedky vyhradené pre toto opatrenie nemala presiahnuť 1 
MEUR. Kvalita životného prostredia predstavuje dôležitý faktor podmieňujúci 
nové investície, ako aj vytvorenie nových firiem v sektore služieb (najmä 
v oblasti cestovného ruchu). 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Ochrana prírodných hodnôt v dotknutej oblasti a podpora revitalizácie 
prírodného a krajinného bohatstva, 

- Vytvorenie integrovaného cezhraničného systému ochrany životného 
prostredia, 

- Rozvoj spolupráce v oblasti riadenia využitia vodných zdrojov, 
- Zlepšenie systému  v odpadovom hospodárstve. 

DRUHY AKTIVÍT: - Vybudovanie lokálnych systémov spracovania odpadových vôd, 
- Vybudovanie systémov na recykláciu a využitie odpadu, 
- Plánovanie aktivít v oblasti ochrany pred povodňami a obmedzovanie 

dôsledkov povodní (najmä vo vzťahu k horským prúdom), 
- Ochrana oblastí vystavených prirodzenej erózii (napr. zalesňovanie) 
- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov pre rozvoj 

infraštruktúry na ochranu životného prostredia, 
- Budovanie monitorovacieho systému životného prostredia, ktorý umožní 

prevenciu pred prírodnými katastrofami (napr. budovanie pozorovacích 
staníc a ich vybavenia), 

- Plánovanie systémov pre monitorovanie znečistenia ovzdušia, 
- Infraštruktúra pre hodnotenie životného prostredia, analyzovanie 

a mapovanie (napr. digitalizácia mapových podkladov, databázy, 
komunikačné a informačné výmenné systémy, monitorovacia 
infraštruktúra) 

Budovanie zariadení a príprava na pohotovostné stavy, poplašné a varovné 
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systémy 
OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Pracovné stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady súvisiace s projektmi 

KATEGÓRIE OBLASTI 
POMOCI: 

341 – Vzduch 
343 – Mestský a priemyselný odpad 
344 -- Pitná voda 
345 -- Kanalizácia a čistenie odpadových vôd 
353 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH  
PRIJÍMATEĽOV: 

- Samosprávne jednotky (obce, okresy, regionálna samospráva) 
- Združenia miest a obcí 
- Lesné hospodárstva 
- Riadiace orgány národných parkov 
- Mimovládne organizácie 
- Záchranné služby 
- Organizácie založené miestnymi samosprávami poskytujúce služby 

verejnosti 
Počet projektov zlepšujúcich cezhraničnú integráciu, patria 
medzi ne nasledujúce:… 

13+ 

…štúdie, stratégie, rámcové dokumenty 1+ 
Infraštruktúra pre riadenie využitia odpadu a vodných zdrojov 6+ 
Počet uzavretých dohôd o spolupráci v súvislosti s ochranou 
životného prostredia a spoluprácou záchranných služieb 

 
4+ 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

…iné projekty na ochranu životného prostredia 2+ 
Populácia obslúžená novou/vylepšenou infraštruktúrou ochrany 
životného prostredia (meracou jednotkou je domácnosť) 

1 000+ 

Územie, ktoré má priamy úžitok z novej/vylepšenej 
environmentálnej infraštruktúry (km²) 

15 km2 

Počet vytvorených pracovných príležitostí 5+ 

INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Počet zastaralých alebo neefektívnych zariadení 
environmentálnej infraštruktúry, ktoré boli zatvorené a 
nahradené novými investíciami 

5+ 

Projekt prispeje k nasledujúcemu:… 
…zvýšenie kvality strategických informácií pre usmerňovanie 
rozhodovania v oblasti ochrany životného prostredia – zníženie 
informačného deficitu 
…prevencia, minimalizácia alebo odstránenie rizík znečistenia 
životného prostredia 

HODNOTENIE 
DOPADU 

…zlepšenie atraktivity územia pre investície a/alebo zvýšenie 
atraktivity oblasti ako turistickej destinácie 

áno/nie 

EX-ANTE  
HODNOTENIE 

 

 
 
 

Odstránené: 15

Komentár: Navrhuje sa zmena 
hodnoty ukazovateľa na 1+ 

Komentár: Navrhuje sa zmena 
hodnoty ukazovateľa na 1000+ 

Komentár: Navrhuje sa zmena 
hodnoty ukazovateľa na 5+ 
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Opatrenie 2.1 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 
 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

PRIORITA 2: SOCIO-EKONOMICKÝ ROZVOJ 
 

OPATRENIE 2.1: ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PODPORA PODNIKANIA 
 

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora socio-ekonomického rozvoja cezhraničného regiónu 
prostredníctvom spolupráce v oblasti rozvoja podnikania, podpory 
zamestnanosti a zlepšovania potenciálu ľudských zdrojov. 

POPIS OPATRENIA: Slovensko-poľská hraničná oblasť je vzdialená od hlavných národných 
ekonomických centier. Úroveň rozvoja tejto oblasti (HDP) je nízka 
a ekonomická štruktúra je najmä na poľskej strane nepriaznivá. Vážnym 
problémom je zároveň veľmi vysoká miera nezamestnanosti. Cezhraničná 
spolupráca by mala pôsobiť proti ďalšej marginalizácii tohto hraničného 
regiónu a mala by prispieť k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a tým 
by sa mal obmedziť aj únik obyvateľov (najmä mladej generácie). Spoločné 
akcie podporené v rámci tohto opatrenia budú dopĺňať príslušné aktivity 
implementované v rámci programov Cieľa 1 implementovaných v oboch 
krajinách. Spoločné iniciatívy by sa mali týkať spolupráce v oblasti rozvoja 
malého a stredného podnikania, najmä v sektore cestovného ruchu, 
obchodu a remeselnej výroby a mali by sa snažiť o vytváranie nových 
pracovných príležitostí. Malé a stredné podniky hrajú dôležitú rolu pri 
vytváraní nových pracovných príležitostí, zatiaľ čo podpora podnikania 
prispieva k vzniku nových podnikov. Vzdelávacie a školiace inštitúcie by sa 
mali zúčastniť na spoločných projektoch s cieľom zvýšiť potenciál ľudských 
zdrojov. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať vytváraniu sietí v oblasti 
cestovného ruchu, keďže tento sektor môže významne prispieť k posilneniu 
regionálnej ekonomiky. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Spoločné akcie zamerané na zlepšenie situácie na pracovnom trhu, 
- Lepšia kvalita a dostupnosť informácií, školenia a poradenské služby pre 

nových podnikateľov, využitie nových technológií pre zlepšenie 
dostupnosti vzdelania a rozvoj školiacich nástrojov, 

- Identifikácia možností spolupráce medzi firmami na oboch stranách 
hranice a podpora aktivít súvisiacich s rozvojom MSP, 

- Špeciálna pozornosť venovaná spolupráci v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu 

DRUHY AKTIVÍT: - Vytvorenie systému pre spoluprácu v oblasti podpory zamestnanosti 
a pre výmenu informácií o vývoji trhu práce, 

- Vytváranie a podpora spolupráce vzdelávacích inštitúcií, výskumných 
ústavov a organizácií zlepšujúcich kvalifikáciu občanov, 

- Vytvorenie spoločných štruktúr pre podporu MSP (poradenské služby) 
a podpora spoločného ekonomického marketingu, podpora iniciatív na 
zoskupovanie vrátane sietí pre spoluprácu nových podnikateľov, 

- Všeobecné a špecifické školenia pre podnikateľov v jednotlivých 
sektoroch (napr. cestovný ruch, remeselná a tradičná výroba, 
ekoturistika), 

- Školenia v oblasti využívania informačných komunikačných technológií 
v rozvoji podnikania, 

- Komplexné projekty spolupráce medzi univerzitami, 
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- Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikateľským sektorom, 
- Sieťovanie v oblasti rozvoja cestovného ruchu, spolupráca medzi 

turistickými a informačnými centrami, 
- Organizácia spoločných konferencií, veľtrhov a fór pre spoluprácu 

regionálneho, lokálneho a sektorového charakteru, spoločné 
propagačné aktivity, 

- Propagácia spolupráce zamestnávateľov a orgánov miestnej 
samosprávy ako aj výskumných a vývojových inštitútov (miestne 
partnerstvá) 

- Rozvoj spolupráce medzi kúpeľnými centrami, 
- Spolupráce záchranných služieb, 
- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov pre rozvoj 

ľudských zdrojov a podporu podnikania. 
OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY: 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady súvisiace s projektmi 

KATEGÓRIE OBLASTI 
POMOCI: 

163 – Podnikateľské poradenské služby (informovanie, obchodné 
plánovanie, konzultačné služby, marketing, manažment, dizajn, 
internacionalizácia, vývoz, environmentálne riadenie procesov, nadobúdanie 
technológií) 
164 - Zdieľané podnikateľské služby 
167 – Malé a stredné podniky a odborné školenia zamerané na remeselnú 
výrobu 
182 – Inovácie a transfer technológií, zakladanie sietí a partnerstiev medzi 
podnikateľskými subjektami a/alebo výskumnými a vývojovými ústavmi 
21 - Politika trhu práce 
23 – Rozvoj vzdelávacích a odborných tréningov, ktoré nie sú viazané na 
špecifické sektory (osoby, firmy) 
24 – Flexibilita pracovnej sily, podnikateľská aktivita, inovácie, informačné a 
komunikačné technológie (osoby, firmy) 
324 – Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod a transakcie, 
vzdelávanie a školenie, sieťovanie) 
174 – Odborné školenia zamerané na oblasť cestovného ruchu 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH 
PRIJÍMATEĽOV: 

- Samosprávne jednotky (obce, okresy, regionálna samospráva) 
- Združenia miest a obcí 
- Úrady práce 
- Záchranné služby, polícia 
- Univerzity a vzdelávacie inštitúcie 
- Vedecké a výskumné inštitúcie 
- Združenia podnikateľov  
- Inštitúcie pre podporu podnikania 
- Ekonomické a profesionálne/obchodné organizácie (napr. obchodné 

komory) 
- Mimovládne organizácie 
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Počet projektov z ktorých:… 14+ 
…cezhraničné projekty pre rozvoj ľudských zdrojov 3+ 
… spoločné aktivity týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja 
malého a stredného podnikania 

6+ 

…vytvorené spoločné informačné centrá alebo dohody 
o výmene informácií (medzi výskumnými ústavmi, inštitúciami  
z oblasti trhu práce, skupinami MSP, kúpeľmi...) 

1+ 

…iniciatívy pre rozvoj cestovného ruchu, vrátane marketingu 3+ 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

…iné projekty v oblasti ľudských zdrojov a podnikania 1+ 
Počet MSP zúčastnených na cezhraničných projektoch (oddeliť 
Poľsko a Slovensko) 

80+ 
40/40 

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na cezhraničných školeniach 
(odlíšiť mužov/ženy, Poľsko/Slovensko) 

150+ 
75/75 
75/75 

Počet osôb, ktoré získali kvalifikáciu 20+ 

INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Počet vytvorených pracovných príležitostí 50+ 
Projekt prispeje k:… 
…počet produktov alebo služieb, ktoré boli novovytvorené alebo 
uvedené na trh, vrátane oblasti cestovného ruchu 
…adaptácia produktov a podnikov v oblasti cestovného ruchu 
na možnosti, ktoré poskytuje cezhraničná oblasť 
…ďalšia profesionalizácia sektoru cestovného ruchu 
…zvýšená cezhraničná mobilita pracovnej sily 
…zlepšená informovanosť o trhu práce a/alebo zlepšené služby 
pre zamestnanosť v cezhraničnom regióne 
…príspevok k socio-ekonomickému rozvoju hraničnej oblasti 

HODNOTENIE 
DOPADU 

…integrovanejšie uspokojovanie potrieb podnikateľských 
subjektov (personálne služby, dostupnosť relevantnej vedeckej 
a výskumnej podpory…) 

áno/nie 

EX-ANTE 
HODNOTENIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstránené: 15
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Opatrenie 2.2 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 
 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

PRIORITA 2: SOCIO-EKONOMICKÝ ROZVOJ 
 

OPATRENIE 2.2: OCHRANA PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
HLAVNÝ CIEĽ: Ochrana a obohatenie prírodného a kultúrneho dedičstva v slovensko-

poľskej hraničnej oblasti prostredníctvom ochrany jedinečného prírodného a 
kultúrneho bohatstva regiónu. 

POPIS OPATRENIA: Životné prostredie v slovensko-poľskej hraničnej oblasti má mnoho 
jedinečných hodnôt. Nachádza sa tu niekoľko chránených prírodných 
oblastí: národné parky ako aj chránené krajinné oblasti, pre ktoré sú 
typickými prvkami hory a lesy. Oblasť je tiež bohatá na vodné zdroje 
obsahujúce minerálne a termálne vody. Pozitívny obraz oblasti sa nespája 
iba s dobrou kvalitou životného prostredia ale rovnako aj s bohatým 
kultúrnym a historickým dedičstvom, ktoré v sebe zahŕňa mnoho 
architektonických, urbanistických a krajinných pamiatok. Mnohé z nich sú 
zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vďaka 
týmto charakteristikám má región predpoklady na to, aby profitoval z nových 
trendov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu a rekreačných aktivít. 
Spoločné iniciatívy realizované v rámci tohto opatrenia by mali priamo 
súvisieť s ochranou regionálneho prírodného a kultúrneho dedičstva ako aj 
s podporou jeho využitia pre rozvoj kvalitného cestovného ruchu. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Udržiavanie miestnej identity, prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-
slovenského hraničného regiónu pre ďalšie generácie, 

- Využitie existujúcich zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pre 
účely cestovného ruchu, (najmä ekoturistika) a pre zlepšenie atraktivity 
regiónu pre turistov, 

- Ochrana biodiverzity krajiny 
- Narastajúca úloha kultúry a turizmu ako faktorov prispievajúcich 

k sociálnemu a ekonomickému rozvoju hraničného regiónu, 
 

DRUHY AKTIVÍT: - Zachovávanie a udržovanie prírodného a kultúrneho dedičstva so 
spoločnou kultúrnou a ekologickou hodnotou: rezervácie, prírodné 
parky, pamätníky, historické budovy a ich okolie (komplexy budov 
a verejných plôch v rámci historických mestských a vidieckych štruktúr, 
architektonické, priemyselné a technologické  pamiatky, etnologické 
parky, environmentálne a archeologické rezervácie, pamätné miesta, 
sakrálne objekty), 

- Projekty zamerané na vytváranie spoločnej integrovanej kultúry 
a produktov pre cestovný ruch (národné parky, tematické kultúrne cesty, 
agroturistické farmy), 

- Spoločná propagácia slovensko-poľského hraničného regiónu a jeho 
kultúrneho a prírodného bohatstva (napr. veľtrhy cestovného ruchu, 
budovanie komplexného informačného systému so zapojením novej, 
interaktívnej internetovej siete, tvorba vzdelávacích a turistických máp 
a sprievodcov, podpora a propagácia tradičných regionálnych 
produktov), 

- Rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi, vzdelávacími, ekologickými 
a výskumnými inštitúciami, 
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- Podpora aktivít orientovaných na multikulturálne vzdelávanie, 
- Spoločné aktivity súvisiace s racionálnym a úsporným využitím 

prírodných zdrojov, ochrana flóry a fauny a podpora tradičného 
poľnohospodárstva 

- Spracovávanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov 
zameraných na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v hraničnom 
regióne, 

- Iniciatívy pre ochranu a lepšie využitie lesov pre cestovný ruch 
a rekreáciu, 

- Podpora podrobného zhodnotenia kultúrnych a krajinných zdrojov 
a uznania ich hodnoty, 

- Vytváranie základov pre spoluprácu v oblasti ochrany pozostatkov iných 
kultúr v cezhraničnej oblasti, 

- Rozvoj služieb súvisiacich s využitím historických budov a lokalít. 
OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY: 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady súvisiace s projektmi 

KATEGÓRIE OBLASTI 
POMOCI: 

127 – Zlepšenie a udržovanie ekologickej stability chránených lesov 
1301 – Meliorácia pôd 
1306 – Obnova a rozvoj dedín a ochrana a konzervácia vidieckeho 
dedičstva 
1310 -  Podpora aktivít cestovného ruchu 
1311 – Podpora remeselných aktivít vo väzbe na farmy 
171 – Fyzické investície (informačné centrá, ubytovanie pre turistov, 
stravovacie zariadenia) 
172 – Nefyzické investície (rozvoj a poskytovanie turistických služieb, 
športové, kultúrne a voľnočasové aktivity, dedičstvo) 
352 – Rehabilitácia mestských zón 
414 – Inovačné akcie 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH 
PRIJÍMATEĽOV: 

- Samosprávne jednotky (obce, okresy, regionálna samospráva) 
- Združenia miest a obcí 
- Kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, kultúrne centrá), 
- Školy a vzdelávacie inštitúcie, 
- Turistické organizácie, 
- Mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany kultúrneho a 

prírodného dedičstva 
- Riadiace orgány prírodných a krajinných parkov 
- Správa lesov 
- Cirkevné organizácie a spolky 
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Počet projektov v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 
spomedzi ktorých: … 

9+ 

…štúdie, stratégie alebo rámcové dokumenty s cezhraničným 
záberom 

1+ 

…iniciatívy na zlepšenie, ochranu alebo využitie kultúrneho 
dedičstva 

5+ 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

…iniciatívy umožňujúce integrovaný environmentálny 
manažment chránených ekosystémov a krajinných oblastí 

3+ 

Počet organizácií, ktoré sa zúčastnili na iniciatívach pre ochranu 
prírodného a kultúrneho dedičstva, 

12+ 

Počet obnovených historických a kultúrnych objektov 4+ 
Počet cezhraničných tematických sietí vytvorených v oblasti 
ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, 

3+ 

Vytvorenie štruktúr pre spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu a spoločné propagačné kampane (siete, fóra) 

 
5+ 

Počet novovytvorených turistických produktov 8+ 

INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Počet iniciatív pre podporu a propagáciu cestovného ruchu 5+ 
Projekt prispeje k nasledovnému: … 
…socio-ekonomický rozvoj hraničnej oblasti, vrátene zlepšenia 
potenciálu pre turizmus a cestovný ruch 
…zlepšená koordinácia, propagácia a riadenie kultúrnych 

zariadení alebo zdrojov prírodného dedičstva 

HODNOTENIE 
DOPADU 

…zlepšený prístup k regionálnemu dedičstvu a kultúre pre 
návštevníkov a obyvateľov regiónu 

Áno/nie 

EX-ANTE 
HODNOTENIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstránené: 10

Komentár: Navrhuje sa zmena 
hodnoty ukazovateľa na 1+ 
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Opatrenie 2.3 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

PRIORITA 2: SOCIO-EKONOMICKÝ ROZVOJ 
OPATRENIE 2.3: PODPORA MIESTNYCH INICIATÍV (FOND MIKRO-PROJEKTOV) 

 
HLAVNÝ CIEĽ: Prehĺbenie priamych kontaktov medzi komunitami v slovensko-poľskom 

hraničnom regióne zamerané na integráciu regiónu. 
POPIS OPATRENIA: V rámci tohto opatrenia budú implementované mikro-projekty typu „Ľudia 

ľuďom“. Pre rozvoj cezhraničnej spolupráce sú tieto projekty kľúčové 
vzhľadom na to, že sa nich priamo zúčastňujú miestne komunity a inštitúcie 
z cezhraničného regiónu. Výsledky projektov by mali byť verejne viditeľné 
a prispievať k posilneniu vzájomných kontaktov. Projekty sa môžu vzťahovať 
na všetky oblasti spolupráce spomenuté v programových dokumentoch, 
hlavným rozdielom je hodnota podpory fondov ERDF, ktorá by mala byť 
v rozmedzí od 2 000 do 20 000 EUR. S cieľom uľahčiť prístup miestnym 
iniciatívam budú projektové žiadosti predkladané príslušným euroregiónom 
na poľskej strane a zodpovednému orgánu VÚC na strane slovenskej. Výber 
projektových návrhov urobí Spoločný riadiaci podvýbor. V rámci tohto 
opatrenia zohrajú poľská časť euroregiónov a VÚC dôležitú rolu 
v implementácii a manažmente projektov. Program Interreg má byť 
podporovaný a propagovaný prostredníctvom miestnych iniciatív. Ako 
výsledok ich implementácie môžu byť vytvorené väčšie projekty spolupráce. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Budovanie kontaktov a rozvoj nepretržitej spolupráce medzi obyvateľmi 
hraničného regiónu v ekonomickej, sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej 
oblasti, 

- Podpora prípravy projektov širšej spolupráce, 
- Budovanie prepojení medzi miestnymi inštitúciami, 
- Príprava spoločných podujatí s cieľom spoznať sa a propagovať 

cezhraničnú spoluprácu 
 

DRUHY AKTIVÍT: - Organizácia spoločných kultúrnych podujatí (festivaly, predstavenia, 
výstavy, umelecké workshopy), 

- Propagácia cezhraničnej spolupráce (publikácie, web stránky, brožúry 
alebo katalógy), 

- Podpora zábavných a voľnočasových aktivít (športové podujatia), 
- Spoločné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a priestorového 

plánovania, 
- Organizácia veľtrhov, 
- Organizácia konferencií, seminárov a workshopov, 
- Rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania, 
- Výmeny mládeže, 
- Podpora aktivít, ktoré udržujú identitu a tradície miestnych komunít, 
- Budovanie inštitucionálnych väzieb medzi sociálnymi, ekonomickými, 

kultúrnymi a inými organizáciami, 
- Akékoľvek iné cezhraničné aktivity relevantné pre toto opatrenie. 
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OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY: 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady súvisiace s projektmi 

KATEGÓRIE OBLASTÍ 
POMOCI: 

173 – Zdieľané služby pre turistický priemysel (vrátane propagačných aktivít, 
sieťovania, konferencií a veľtrhov) 
323 – Služby a vybavenosť pre občanov (zdravie, administratíva, 
vzdelávanie) 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH 
PRIJÍMATEĽOV: 

- Samosprávne jednotky (obce, okresy, regionálna samospráva) 
- Združenia miest a obcí 
- Kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, kultúrne centrá) 
- Úrady práce 
- Záchranné služby, polícia 
- Turistické organizácie, 
- Mimovládne organizácie 
- Školy, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, 
- Záujmové združenia a športové asociácie 
- Organizácie založené samosprávami a poskytujúce verejné služby 
Počet podporených mikro-projektov spomedzi ktorých:… 170+ 
…kultúrne alebo spoločenské projekty 70+ 
…vzdelávacie projekty 30+ 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

… projekty prispievajúce k rozvoju podnikania a cestovného 
ruchu 

60+ 

 …iné mikro-projekty 10+ 
Počet zúčastnených organizácií  90+ 
Počet vytvorených cezhraničných sietí pre spoluprácu alebo 
partnerstiev  

70+ 
INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Počet osôb zúčastnených na aktivitách cezhraničných projektov 
(odlíšiť muži/ženy, Poľsko/Slovensko) 

3 000+ 
1500/1500 
1500/1500 

Projekt prispeje k nasledovnému:… 
…socio-ekonomický rozvoj hraničnej oblasti 
…zvýšenie počtu a rozsahu organizácií zúčastnených na 
cezhraničnej výmene, vrátane zainteresovania organizácii, ktoré 
sa predtým na výmene nezúčastňovali 
…budovanie základov pre integrovanejší región 
prostredníctvom zvyšovania vzájomného poznania a 
familiárnosti 

HODNOTENIE 
DOPADU 

…generovanie väzieb a myšlienok vedúcich k dlhodobejšej 
spolupráci, potenciálne vrátene ďalšieho širšieho projektu 
Interreg 

 áno/nie 

EX-ANTE  
HODNOTENIE 
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Opatrenie 3.1 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

PRIORITA 3 TECHNICKÁ ASISTENCIA 
 

 OPATRENIE 3.1 RIADENIE, IMPLEMENTÁCIA, MONITORING A KONTROLA 
 

POPIS OPATRENIA: Kategórie technickej asistencie oprávnené pre podporu zo Štrukturálnych 
fondov sú definované Nariadením Komisie č. 448/2004 z 10/03/2004. V 
súlade s pravidlom 11 tohto Nariadenia je technická asistencia vypočítaná 
oddelene pre náklady na administráciu, implementáciu, monitoring 
a kontrolu programu na jednej strane a pre iné náklady (štúdie, semináre. 
informačné aktivity, hodnotenie, atď. ...) na strane druhej. Na základe týchto 
dvoch kategórií je Priorita 3 – Technická asistencia rozdelená do dvoch 
opatrení. 
Monitorovací výbor je zodpovedným a rozhodujúcim orgánom pre Technickú 
asistenciu.  

 HLAVNÝ CIEĽ: Zabezpečenie výkonného programového manažmentu, implementácie, 
monitoringu a kontroly. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Založenie a efektívne fungovanie programových inštitúcií, 
- Zabezpečenie hladkej implementácie operácií prostredníctvom 

podporných aktivít súvisiacich s tvorbou projektov, posudzovaním 
a výberom, 

- Koordinácia programovej implementácie na oboch stranách hranice 
vrátene opatrení na zabezpečenie príslušného monitoringu a kontroly 
programu 

DRUHY AKTIVÍT: - Financovanie oprávnených aktivít inštitúcií zodpovedných za riadenie 
programu, 

- Vytvorenie a fungovanie Spoločného technického sekretariátu, 
sprostredkovateľských orgánov ako aj Národného kontaktného miesta 
a informačných bodov situovaných na slovenskej strane, 

- Podpora prevádzky rozhodujúcich programových orgánov vrátane 
nákladov súvisiacich so stretnutiami Monitorovacích a Riadiacich 
výborov, 

- Podpora inštitúcií zúčastnených na implementácii fondu mikro-projektov, 
- Zabezpečenie externej expertízy, ktorú program vyžaduje, 
- Audity a náhodné kontroly operácií 

OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY: 
 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady technickej asistencie 

KATEGÓRIE OBLASTÍ 
POMOCI: 

411 – Príprava, implementácia, monitoring, propagácia 

KATEGÓRIE 
KONEČNÝCH 
PRIJÍMATEĽOV: 

Inštitúcie zúčastnené na implementácii programu: 
- Riadiace a Národné orgány 
- Spoločný technický sekretariát (vrátane NKM), 
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- Platobný organ, Sub-platobný orgán. 
- Sprostredkovateľské orgány 

INDIKÁTORY 
VÝSTUPOV 

Založenie Spoločného technického sekretariátu (vrátane NKM) 
Plne funkčný Fond mikro-projektov. 
Založenie monitorovacieho systému a systému kontroly 
 

INDIKÁTORY 
VÝSLEDKOV 

Dosiahnutie skutočného spoločného riadenia programu (rozhodnutia 
prijímané obidvomi stranami, spolupráca vo všetkých štádiách riadiaceho 
procesu), 
Efektívne fungovanie programu merané vzťahom medzi celkovým počtom 
odsúhlasených projektov a celkovým počtom úspešne ukončených 
projektov. 

EX-ANTE 
HODNOTENIE 
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Opatrenie 3.2 
OPERAČNÝ 
PROGRAM 

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG III A POĽSKO – 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

PRIORITA 3 TECHNICKÁ ASISTENCIA 
 

OPATRENIE  3. 2 PROPAGÁCIA PROGRAMU A HODNOTENIE 
 

POPIS OPATRENIA Kategórie technickej asistencie oprávnené pre podporu zo Štrukturálnych 
fondov sú definované Nariadením Komisie č. 448/2004 z 10/03/2004. v 
súlade s pravidlom 11 tohto Nariadenia je technická asistencia vypočítaná 
oddelene pre náklady na administráciu, implementáciu, monitoring 
a kontrolu programu na jednej strane a pre iné náklady (štúdie, semináre, 
informačné akcie, hodnotenie, atď. ...) na strane druhej. Na základe týchto 
dvoch kategórií je Priorita 3 – Technická asistencia rozdelená do dvoch 
opatrení. 
Monitorovací výbor je zodpovedným a rozhodujúcim orgánom pre Technickú 
asistenciu. 

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora informačných a propagačných aktivít s cieľom efektívne využiť 
dostupné zdroje pre cezhraničnú spoluprácu. 

ŠPECIFICKÉ CIELE: - Informovať potenciálnych príjemcov podpory o cieľoch a pravidlách 
programu, 

- Informovanie verejnosti o úlohe EÚ v podpore cezhraničnej spolupráce, 
- Umožniť primerané hodnotenie efektivity programovej implementácie 

a jej výsledkov, 
- Zabezpečenie koordinácie s inými programami kofinancovanými EU 

vrátane iných programov Interreg. 
DRUHY AKTIVÍT: - Spracovanie metodických usmernení pre žiadateľov, 

- Založenie a prevádzka programovej web-stránky, 
- Príprava novín a iných informačných materiálov 
- Organizácia školení a informačných stretnutí, 
- Štúdie a analýzy vzťahujúce sa na hodnotenie efektivity programu 

vrátane ex-post hodnotenia, nadobudnutia a inštalácie počítačovo 
podporeného systému pre riadenie, monitoring a hodnotenie. 

OPRÁVNENÉ 

NÁKLADY: 

 

Náklady na personál 
Cestovné náklady 
Vybavenie 
Stretnutia 
Propagácia 
Investície 
Externé služby 
Iné náklady technickej asistencie 

KATEGÓRIE OBLASTÍ 

POMOCI: 

412 – Hodnotenie 
413 – Štúdie 
415 – Informovanie verejnosti 

 KATEGÓRIE 

KONEČNÝCH 

PRIJÍMATEĽOV: 

Inštitúcie zúčastnené na implementácii programu: 
- Riadiace a Národné orgány 
- Spoločný technický sekretariát (vrátane NKM), 
- Sprostredkovateľské orgány 
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INDIKÁTORY 

VÝSTUPOV 

Počet propagačných podujatí 
Počet vyrobených novín 
Založenie programovej web-stránky 

INDIKÁTORY 

VÝSLEDKOV 

Miera ktorou program dosiahol svoje kvantifikované a kvalitatívne ciele na 
úrovni priorít a opatrení. 

EX-ANTE 

HODNOTENIE 
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2. Prierezové témy 
 

Hlavné aspekty súladu s politikami Spoločenstva sú popísané v časti 3.4 Programu iniciatívy 

spoločenstva. Pri príprave a implementácii projektov v rámci všetkých opatrení programu je potrebné 

venovať zvláštnu pozornosť nasledujúcim témam: 

- Rovnosť príležitostí, 

V plánovacej fáze, pri implementácii, monitoringu a hodnotení operácií by mala byť podporovaná 

a propagovaná rovnosť medzi ženami a mužmi s cieľom prekonať existujúce nerovnosti. Cieľom programu 

by malo byť zabezpečenie rovnakého prístupu k ponúkaným príležitostiam bez ohľadu na pohlavie, 

postihnutie alebo etnický pôvod. 

- Ochrana životného prostredia 

Poľsko-slovenský hraničný región je známy pre svoje výnimočné environmentálne kvality 

s rozsiahlymi horskými oblasťami pokrytými lesmi a s bohatými vodnými zdrojmi. Nachádzajú sa tu mnohé 

hodnotné zákonom chránené prírodné oblasti . Vďaka uvedeným charakteristikám má región predpoklady 

na rozvoj cestovného ruchu a rekreačných aktivít. V tomto kontexte má ochrana životného prostredia 

mimoriadny význam.  

Aktivity realizované v rámci programu, by sa mali snažiť o primerané využitie environmentálneho 

bohatstva cezhraničnej oblasti bez toho, aby znižovali jeho kvalitu. Všetky opatrenia programu by mali 

podporovať princíp environmentálneho princípu trvalej udržateľnosti (v zmysle kombinovania 

ekonomického rastu s ochranou životného prostredia). 

 

Informačné a komunikačné technológie,  

Program iniciatívy spoločenstva neobsahuje žiadne samostatné opatrenie venované podpore 

informačných a komunikačných technológií. Rozvoj Informačnej spoločnosti je však považovaný za jeden 

z hlavných faktorov ekonomického rozvoja v EU a preto by malo byť v rámci Programu maximálne 

podporované využitie informačných a komunikačných technológií. 

Počas procesu hodnotenia bude overovaný súlad projektových návrhov s horeuvedenými 

horizontálnymi politikami, lepšie ohodnotené budú operácie so silnejším vplyvom. 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

3. Procedúra výberu projektov a výberové kritériá 
 

Podľa definície, ktorú uvádzajú smernice Komisie, je cieľom Programu Interreg III A rozvoj 

cezhraničnej spolupráce medzi susediacimi inštitúciami za účelom vytvorenia cezhraničných ekonomických 

a sociálnych centier. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom spoločných stratégií pre trvalo 

udržateľný územný rozvoj. Globálny cieľ Programu iniciatívy spoločenstva Interreg III A Poľsko-Slovenská 

republika (Podporovať integrovaný a trvalo udržateľný ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj slovensko-

poľského hraničného regiónu) odráža tieto ambície. 

Program Interreg Poľsko-Slovenská republika je teda zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce; 

na všetkých operáciách sa preto musia zúčastňovať aspoň dvaja partneri z oboch krajín. Táto podmienka 

však nevylučuje projekty implementované iba na jednej strane hranice, ktoré vedú k investíciám do 

infraštruktúry a majú iba jedného partnera. V takomto prípade musí byť jasne dokázaný významný 

cezhraničný dopad projektu. Partneri musia pochádzať z oblasti, ktorá spĺňa podmienky programu, rovnako 

aktivity realizované v rámci projektov musia byť implementované v hraničnej oblasti. Ak majú byť nejaké 

aktivity uskutočnené mimo oprávnenej oblasti, pretože majú významný vplyv na účinnosť projektu, musí 

byť tento zámer popísaný v projektovej žiadosti. Vzhľadom na to, že poľské orgány regionálnej správy sa 

nachádzajú väčšinou v regionálnych mestách alebo iných centrách situovaných mimo oprávnenej oblasti, 

môžu byť projektovými partnermi pod podmienkou, že príslušný orgán má kompetencie v oprávnenej 

oblasti a že projektové aktivity budú realizované v rámci tejto oblasti. Projektové žiadosti môžu predkladať 

iba orgány pochádzajúce z troch poľských hraničných regiónov projekt môže byť implementovaný 

prostredníctvom ich pobočiek alebo agentúr lokalizovaných v oprávnenej oblasti. 

Kontaktné / Informačné miesta Programu Interreg umiestnené v rámci orgánov regionálnej 

samosprávy budú hrať kľúčovú rolu v procese budovania projektov. Zástupcovia Programu budú 

potenciálnych prijímateľov informovať o programových požiadavkách a poskytnú pomoc pri vypĺňaní 

projektových žiadostí. Kontaktné / Informačné miesta budú spolupracovať so Spoločným technickým 

sekretariátom ako aj s Riadiacim/Národným orgánom s cieľom zabezpečiť efektívnu programovú 

implementáciu. Programové semináre budú organizované pravidelne, aby umožnili projektovým partnerom 

kontakt a teda aj vytváranie spoločných projektových návrhov. Projektové žiadosti a metodické usmernenia 

pre žiadateľov bude možné získať na Kontaktných/Informačných miestach a na Spoločnom technickom 

sekretariáte. Žiadatelia si tieto dokumenty budú môcť stiahnuť aj na programovej web-stránke. 

Prihlášky majú byť predkladané priamo Spoločnému technickému sekretariátu (originály 

dokumentov a digitálna verzia), kde budú okamžite zaregistrované do monitorovacieho systému. Kópia 

prihlášky má byť zaslaná takisto aj na relevantné Kontaktné miesto v Poľsku a na Národné kontaktné 
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miesto ako aj príslušnému samosprávnemu kraju (VÚC) na Slovensku. V Programe Interreg III A Poľsko-

Slovenská republika bol vybraný priebežný systém predkladania projektov. Prihlášky budú zaradené do 

agendy zasadnutia Riadiaceho výboru v prípade, že boli prijaté do zadaného termínu pred zasadnutím. 

Dátumy uzávierky pre prihlášky ako aj termíny zasadnutí Riadiaceho výboru budú vopred oznámené. 

Spoločný technický sekretariát vypracováva súhrnný popis projektových návrhov vo forme „informačného 

listu“ pred zasadnutiami Riadiaceho výboru. 

Po prijatí prihlášok STS (v spolupráci s NKM1 v Slovenskej republike) preverí projektové prihlášky 

podľa nasledujúcich formálnych kritérií: 

� Projekt je predkladaný v poľskom alebo v slovenskom jazyku (1 originálna verzia a 2 kópie 
ako aj digitálna verzia), 

� Projekt je kompletný (všetky body sú vyplnené), 
� Projekt obsahuje všetky požadované prílohy (načas pri predkladaní projektu), 
� Projekt je podpísaný žiadateľom, 
� Prihláška je vyplnená na počítači. 

 

Po formálnej kontrole STS (v spolupráci s NKM v Slovenskej republike) preverí projektové prihlášky 

vzhľadom na kritériá oprávnenosti: 

� Oprávnenosť žiadateľa (žiadateľ patrí do kategórie konečných príjemcov definovaných 
v Programovom doplnku), 

� Súlad s Prioritami a Opatreniami definovanými Programe iniciatívy spoločenstva, 
� Oprávnené náklady, 
� Lokalizácia v oblasti, ktorá spĺňa geografické kritériá, 
� Projekt má byť ukončený v časovom rámci určenom pre Program, 
� Maximálne kofinancovanie z fondov ERDF je 75% celkových projektových nákladov, 
� Súlad s podmienkami štátnej pomoci EÚ, 
� Projekt sa neprekrýva s inými programami EÚ, 
� Pripravenosť na implementáciu v súlade s navrhovaným programom prác. 

 

Všetky projektové žiadosti ktoré nesplnia formálne kritériá a kritériá oprávnenosti budú zamietnuté. Dôvody 

neprijatia projektovej žiadosti musia byť oznámené uchádzačovi a Riadiacemu výboru. Projekty, ktoré 

splnia kritériá po formálnej stránke budú následne posudzované podľa kvalitatívnych kritérií. Toto 

hodnotenie vykoná STS v spolupráci s expertmi z regiónov patriacich do hraničného regiónu. Výsledkom 

tohto hodnotenia je zostavenie poradia projektov, ktoré bude zaslané členom Riadiaceho výboru. 

 

                                                           
1
 STS zodpovedný za kontrolu formálnej stránky ako aj za kontrolu oprávnenosti spolupracuje pri tomto procese so 

slovenskými VÚC a s poľskými Maršálkovskými úradmi 
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Špecifické kritériá výberu projektov vrátane systému hodnotenia sú prezentované v doleuvedenej 

tabuľke: 

 

I. Dopad projektu Max 60 

1 Cezhraničný dopad a úroveň partnerstva: 

• zahraničný partner sa zúčastňuje na príprave projektu 

• zahraničný partner sa zúčastňuje na implementácii projektu 

• zahraničný partner na projekt finančne prispieva 

• projekt vytvára základňu na rozvoj cezhraničnej spolupráce 

Max. 35 

2 Regionálny dopad: 

• ekonomický dopad (posilnenie konkurencieschopnosti) 

• sociálny dopad (napr. zachovávanie kultúrneho dedičstva, zvyšovanie 

kvalifikácií) 

• súlad so stratégiami regionálneho rozvoja/rozvojovými plánmi 

• väzby na iné projekty 

Max. 15 

3 Prierezové témy: 

• rovnosť príležitostí 

• integrácia diskriminovaných/postihnutých spoločenských komunít 

• dopad na životné prostredie;  

• informačné a komunikačné technológie 

• úspešné príklady 

Max. 10 

II. Uskutočniteľnosť projektu Max. 35 

1. Kvalita a logika projektového návrhu (vrátane indikátorov dosiahnutých 

cieľov a harmonogramu implementácie) 

Max. 15 

2. Riadiace schopnosti uchádzača  Max. 10 

3. Rozpočet (nakoľko sú navrhované náklady potrebné pre implementáciu 

projektu a nakoľko sa zhodujú s trhovými cenami?) 

Max. 10 

III Udržateľnosť projektu Max. 5 

1 Dlhodobá organizačná a finančná udržateľnosť Max. 5 

 Celkovo Max. 100 
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Konečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí projektovej žiadosti vydá Riadiaci výbor s 

prihliadnutím na výsledky hodnotenia, ktoré vykonal STS v spolupráci s regionálnymi expertmi. STS bude 

uchádzačov informovať o rozhodnutiach Riadiaceho výboru. 

 
4. Fond mikro-projektov 

 

Mikro-projekty, teda projekty typu „ľudia ľuďom“ budú implementované v rámci Opatrenia 2.3 

(Podpora miestnych iniciatív). Vzhľadom na to, že sa uvažuje s vysokým počtom mikro projektov, bol 

vytvorený špeciálny Fond mikro-projektov, ktorého cieľom je uľahčenie fungovania programu vytvorením 

flexibilných štruktúr a umožnením rýchleho rozhodovacieho procesu. Táto inštitúcia nahradí Fond malých 

projektov, ktorý fungoval v rámci slovensko-poľského programu Phare-CBC od roku 2000 a využije jeho 

existujúce štruktúry a skúsenosti. 

Fond mikro-projektov bude na poľskej strane riadený tromi Euroregiómi: Karpacki, Tatry a Beskidy 

a na slovenskej strane dvomi vyššími územnosprávne celkami (VÚC Žilina a Prešov). Tieto inštitúcie sú 

zodpovedné za: školenie predkladateľov projektov, zbieranie projektov, formálne a technické 

posudzovanie, monitoring implementácie projektov, kontrolu platobných účtov, zber a posúvanie informácií 

týkajúcich sa implementácie projektov. Časť financovania určená na riadiace aktivity bude pokrytá 

z rozpočtu Technickej asistencie. 

Metodické usmernenia upresňujúce všetky detaily súvisiace s podmienkami a spôsobom 

predkladania, odsúhlasovania a implementácie projektov, kritériá posudzovania, projektové prihlášky atď. 

by mal vypracovať STS v spolupráci s administrujúcimi jednotkami (euroregiónmi a VÚC) a mali by byť 

zverejnené na programových web-stránkach. 

Zásadné prvky fungovania Fondu mikro-projektov sú popísané nižšie. 

 

Podmienky udelenia podpory 

Pre pridelenie podpory musí projekt spĺňať nasledujúce podmienky: 

• Podporené budú iba projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu poľsko-slovenskej cezhraničnej 

spolupráce, 

• Žiadateľ musí patriť do niektorej z kategórií konečných príjemcov definovaných 

v Programovom doplnku, 

• Žiadateľ musí pôsobiť v oblasti, ktorá spĺňa geografické kritériá definované Programom 

iniciatívy spoločenstva, 

• Oprávnený projekt musí byť založený na partnerstve, t.j. žiadateľ označí partnera na druhej 

strane hranice (poľský alebo slovenský partner), ktorý sa zúčastní na implementácii projektu, 
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• Partneri (domáci a zahraniční) musia spĺňať tie isté kritériá ako žiadateľ, 

• Trvanie projektu neprekročí 12 mesiacov. 

• Hodnota podpory projektu z fondu ERDF musí byť medzi 2000 a 20 000 EUR. 

• Je potrebné, aby bolo zabezpečené minimálne 25% kofinancovania projektu. 

• Aktivity realizované v rámci projektu sa musia realizovať v oprávnenej oblasti ako je to 

definované v Programe iniciatívy spoločenstva (tieto aktivity môžu byť rozšírené mimo 

oprávneného územia iba vo výnimočných a náležito odôvodnených prípadoch napr. 

administratívne inštitúcie štátnej a verejnej správy). 

• Projekt, ktorý je podporovaný v rámci iného Programu EU nie je oprávnený pre financovanie 

z Fondu mikro-projektov. 

 

Procedúry pre vypĺňanie, hodnotenie a výber projektov 

Každá administrujúca jednotka (Euroregióny a VÚC) bude na STS predkladať „zastrešujúci“ projekt 

v rámci Fondu mikro-projektov v príslušnej forme. Schvaľovať ho bude, podobne ako iné projekty, Riadiaci 

výbor. Po jeho odsúhlasení bude každá jednotka zodpovedná za implementáciu FMP. VÚC budú 

zodpovedné za administráciu FMP v Slovenskej republike (napr. Výzvy na predkladanie projektov), 

organizáciu Riadiacich podvýborov atď. Za uzatváranie zmlúv a finančné procesy je zodpovedná výlučne 

Národný riadiaci orgán. 

Projektové žiadosti bude možné získať na úradoch horeuvedených správnych a administratívnych 

jednotiek a takisto aj na programovej web-stránke. 

Projekty môžu byť predkladané na základe výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktorú 

vyhlásia riadiace orgány. Projektové žiadosti majú byť vyplnené v slovenskom alebo v poľskom jazyku 

a predkladané riadiacim orgánom (jedna originálna vytlačená verzia s kópiou ako aj digitálna verzia). 

Riadiace orgány budú systematicky organizovať semináre pre žiadateľov (najmenej dvakrát do 

roka každý riadiaci orgán). STS sa zúčastňuje na organizácii týchto seminárov. Riadiace orgány sú 

zodpovedné za vykonanie hodnotenia projektov (formálneho a technického). 

 

Formálne hodnotenie 

  Každá prijatá žiadosť bude zaregistrovaná na úrade riadiaceho orgánu a bude overený jej súlad 

s formálnymi požiadavkami. 
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1)Administratívny súlad: 

• Žiadosť je predkladaná v jednej originálnej vytlačenej verzii s kópiou spolu s digitálnou verziou 

v poľskom alebo slovenskom jazyku, 

• Žiadosť je kompletná, 

• Žiadosť je podpísaná žiadateľom, 

• Prehlásenie zahraničného partnera je riadne podpísané, 

• Žiadosť obsahuje všetky požadované prílohy, 

 

 2) Kritériá oprávnenosti 

• Oprávnený žiadateľ a ostatní partneri, 

• Oprávnené náklady a hodnota projektu 

• Oprávnená lokalizácia projektu, 

• Trvanie projektu nepresahuje prípustný konečný termín, 

• Hodnota požadovanej podpory nepresahuje 75% celkových projektových nákladov. 

 

V prípade, že budú odhalené akékoľvek formálne chyby, musí o tom príslušná jednotka písomne 

informovať žiadateľa. V takom prípade musí žiadateľ opraviť svoj projekt pred určeným konečným 

termínom. V rámci technického posudzovania môžu byť hodnotené iba tie projekty, ktoré spĺňajú všetky 

formálne kritériá. 

 

Kvalitatívne hodnotenie 

Riadiace jednotky vykonajú kvalitatívne hodnotenie projektov. 

Hlavné kritériá kvalitatívneho hodnotenia žiadostí sú nasledujúce: 

• cezhraničný dopad 

• rola zahraničných partnerov, 

• metodológia operácií (vrátane indikátorov pre hodnotenie dosiahnutia cieľov a výsledkov), 

• trvalý dopad projektov, 

• finančná efektivita, 

• schopnosti a možnosti príjemcu z pohľadu projektovej implementácie, 

• dopady projektu na pridanú hodnotu, ako napríklad inovatívny prístup, štandardy na nasledovanie, 

propagáciu rovnosti príležitostí 

Na základe hodnotenia bude vypracované poradie projektov. 
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Výber a odsúhlasenie projektov 

Všetky projekty, ktoré splnili formálne požiadavky a boli kvalitatívne hodnotené, sa spolu s takýmto 

hodnotením stanú predmetom rokovania Riadiaceho podvýboru. Riadiaci podvýbor dostane takisto aj 

informácie o projektoch ktoré boli zamietnuté z  kvalitatívnych dôvodov. Riadiaci podvýbor sa skladá 

z predstaviteľov Poľska a Slovenskej republiky (Štatút a rokovací poriadok pre Riadiaci podvýbor odsúhlasí 

Monitorovací výbor). Riadiaci podvýbor urobí konečné rozhodnutie o pridelení podpory a o jej výške 

s prihliadnutím na odporučenia riadiacich orgánov. Zmluvy o podpore sa uzatvárajú medzi príjemcom 

a príslušnou riadiacou jednotkou. V Poľsku budú zmluvy podpisovať príslušné euroregióny a v Slovenskej 

republike to bude Národný riadiaci orgán t.j. MVRR SR. 

Žiadateľ má implementovať projekt v súlade s podmienkami zmluvy o podpore a v súlade 

s odsúhlasenou projektovou žiadosťou. 

 

5. Informačná a komunikačná stratégia 
 

Podľa  nariadení Čl. 18 a 46 Nariadenia Č. 1260/1999 z 21. júna a Č. 1159/2000 z 30. mája 2000, 

týkajúcimi sa metód rozširovania informácií a propagačných aktivít podporovaných Iniciatívou Interreg, sú 

členské štáty EÚ povinné rozširovať informácie o zdrojoch tejto podpory. 

Informačné a propagačné aktivity súvisiace s asistenciou poskytovanou v rámci programu sa realizujú 

na poľskej a slovenskej strane a sú prezentované formou akčného plánu formulovaného v súlade s Čl. 18 

Nariadenia Č. 1260/1999 a obsahujúceho nasledujúce: 

1. ciele aktivít, 

2. skupiny, pre ktoré sú tieto aktivity určené, 

3. jednotky zodpovedné za implementáciu týchto aktivít, 

4. predpokladaný rozpočet, 

5. stratégiu a predpokladaný dopad špecifických informačných aktivít; 

6. kritériá hodnotenia účinnosti realizovaných aktivít 

 

Ad 1) Informovanie a propagácia súvisiaca s prostriedkami poskytujúcimi v rámci iniciatívy Interreg 

má za cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti a transparenciu aktivít EÚ (najmä pre potenciálnych 

a konečných prijímateľov), ako aj rozširovať celkové informácie o hore uvedenej iniciatíve vo všetkých 

krajinách pokrytých programom. Podrobné ciele, produkty a aktivity budú prezentované v bode 6). 
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Ad 2) Príjemcovia informačných a propagačných aktivít súvisiacich s prostriedkami poskytujúcimi 

v rámci programu: 

− potenciálny príjemcovia programu, vrátane nasledujúcich: 

• regionálne a lokálne orgány a iné relevantné verejné orgány; 

• ekonomický a sociálny partneri, 

• mimovládne organizácie a najmä inštitúcie podporujúce rovnosť medzi mužmi a ženami 

a environmentálne organizácie; 

− kontaktné body na poľskej a slovenskej strane (teda: Maršalkovské úrady a Regionálne 

rozvojové agentúry operujúce ako Informačné body) 

− Sprostredkovateľské orgány – VÚC, Euroregióny 

− Médiá (tlač, rádiá, TV) 

− Verejnosť. 

Ad 3) Riadiaci orgán bude zodpovedný za informovanie potenciálnych žiadateľov o možnostiach 

získania podpory a za propagáciu celého programu a jeho výsledkov. Na tento účel bude Riadiaci orgán 

využívať asistenciu Spoločného technického sekretariátu (STS) a kontaktných miest lokalizovaných  na 

poľskej strane (Maršalkovské úrady v regiónoch Podkarpackie, Małopolskie a Śląskie) ako aj na slovenskej 

strane Info body (2 regionálne rozvojové agentúry Dolný Kubín, Svidník a sprostredovateľské orgány – 

VÚC). Okrem toho sa na informačnej politike súvisiacej s fondom mikro-projektov budú zúčastňovať na 

poľskej strane euroregióny Karpacki, Tatry a Beskidy ako aj VÚC Žilina a Prešov v Slovenskej republike. 

V rámci STS bude určená jedna osoba zodpovedná za poskytovanie informácií a propagáciu 

programu. Jej/jeho aktivity budú podporované inými jednotkami zúčastňujúcimi sa na implementácii 

a riadení programu (informačné miesta, euroregióny, VÚC). Riadiaci orgán bude o výbere tejto osoby 

informovať Komisiu. 

Zodpovedné osoby majú za úlohu zbierať a spracovávať informácie o možnostiach získavania 

podpory prostredníctvom programu ako aj informácie o projektoch, ktoré už boli ukončené. STS umiestni 

tieto informácie na programovú web stránku, ktorá bude podľa potreby aktualizovaná. 

STS/NKM v spolupráci s Kontaktnými/Info bodmi a VÚC bude organizovať školiace semináre pre 

potenciálnych prijímateľov najmenej dva krát za rok (školiace semináre pre mikro-projekty budú na poľskej 

strane organizovať euroregióny a na slovenskej strane VÚC). 

Dva krát za rok zverejní STS informácie o možnostiach predkladania projektových prihlášok 

v rámci programu v novinách s celonárodnou pôsobnosťou. 

STS/NKM budú zodpovedné za prípravu brožúr, letákov a elektronických novín. Brožúry a letáky 

budú rozširovať Regionálne Európske informačné centrá a informačné miesta na poľskej a slovenskej 

strane ako aj STS. STS bude prihláseným osobám zasielať elektronické noviny . 



- 31 - 

Propagácia fondov bude realizovaná v spolupráci s Komisiou. Riadiaci orgán je povinný raz za rok 

informovať  komisiu o uskutočnených iniciatívach súvisiacich s informačnými a propagačnými aktivitami. 

Technický sekretariát bude zodpovedný za zabezpečenie: 

• publikovania kompletných informácií o programe na web stránke určenej na tento účel, 

informácie budú obsahovať aj mieru čerpania programových prostriedkov, 

• rozširovania dokumentov a ich sprístupňovanie osobám, ktoré si ich vyžiadajú, 

• publikovania skrátených informácií o programe vo forme brožúr a letákov, 

• prípravu ročných a záverečných správ pre Komisiu a polročných správ o implementácii 

programu pre Riadiaci a Platobný orgán.  

• Implementácie informačných aktivít súvisiacich s riadením, monitoringom a hodnotením 

programu. 

Monitorovací výbor preskúma a odsúhlasí ročnú a záverečnú správu týkajúcu sa poskytovanej 

podpory pred jej zaslaním Komisii. Tieto správy obsahujú informácie o aktivitách , ktoré realizuje Riadiaci 

orgán a Monitorovací výbor za účelom zabezpečiť kvalitu a účinnosť aktivít na propagáciu fondu. 

Ad 4) Finančné prostriedky určené na informačné a propagačné aktivity sú zahrnuté vo finančnom 

pláne Programu iniciatívy spoločenstva a v Programovom doplnku v rámci technickej asistencie v súlade 

s Nariadením KOMISIE Č. 1260/1999. 

Ad 5) Stratégia a očakávanie predpokladaného účinku jednotlivých informačných aktivít sú 

prezentované v bode 6 vo forme indikátorov dosahovania cieľov a produktov. 

Ad 6) Realizované aktivity budú posudzované podľa nasledujúcich kritérií: 

• zmysluplnosť; 

• efektivita; 

• účinnosť; 

• užitočnosť; 

• trvalý dopad. 

Na realizáciu tohoto hodnotenia je potrebné vykonávať monitoring, ktorý zabezpečí zozbieranie 

dát, analýzu týchto dát a špecifikáciu indikátorov pre produkty a priame ciele ako aj doporučenia súvisiace 

s potenciálnymi nápravnými akciami ak to bude potrebné. 

Nižšie nájdete uvedené určenie indikátorov dosiahnutia cieľov a výstupov ako aj základné 

indikátory, ktoré určujú roveň rozšírenia informácií o aktivitách podporovaných v rámci programu tak, aby 

bolo možné merať účinok informačných a propagačných aktivít asi rok po ich začatí. 

Globálny cieľ:  

Zvýšiť informovanosť verejnosti a transparenciu akcií EÚ (najmä pre potenciálnych a konečných 

príjemcov,) a rozširovať celkové informácie o Programe Interreg III A Poľsko-Slovenská republika. 
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Okamžité ciele: 

1. Rozširovanie vedomostí o tom ako požiadať o financovanie z programu v čo najširšej skupine 

potenciálnych žiadateľov v Poľsku a na Slovensku. 

2. Zlepšovanie obrazu EÚ prostredníctvom propagácie informácií o výhodách vyplývajúcich 

z implementácie Iniciatívy v Poľsku a na Slovensku. 

Indikátory pre okamžité ciele: 

• Minimálne 10 000 potenciálnych príjemcov v Poľsku a na Slovensku bude informovaných 

o možnosti požiadať o podporu z programu, indikátor bude meraný na základe počtu osôb, ktoré 

sa zúčastnia na školiacich seminároch a na základe počtu rozdaných letákov a brožúr. 

• Počet návštevníkov web stránky venovanej programu bude ročne aspoň 500. 

• Aspoň 3 televízne relácie a/alebo relácie v rádiu budú venované programu na slovenskej 

a poľskej strane, 

• Počet žiadostí o podporu z programu: najmenej 30 každý rok (okrem Fondu mikro-projektov) 

 

Výstupy: 

• web stránka, ktorú vytvorí STS a ktorá bude obsahovať: 

• informácie v poľskom a slovenskom jazyku o hlavných programových dokumentoch: Program 

iniciatívy spoločenstva a Programový doplnok, 

• kontaktné informácie všetkých organizácií, ktoré sa zúčastňujú na implementácii programu, 

• aktuálne informácie o stave a priebehu implementácie projektov, zoznam odsúhlasených 

projektov so sumou pridelenej podpory, 

• časový harmonogram nadchádzajúcich akcií, vrátane dátumov konania zasadnutí 

Monitorovacieho výboru a termínov uzávierky pre prihlášky, 

• linky na iné web stránky týkajúce sa podpory EÚ, ako aj činnosti EÚ. 

• Odpovede na najčastejšie otázky o podpore. 

• Príručku pre žiadateľov (informačný balík v poľskom a slovenskom jazyku) obsahujúca: 

o Princípy fungovania programu, 

o Metodické usmernenia pre žiadateľov, 

o Informácie o možnostiach získania podpory v rámci programu, 

o Formulár prihlášky spolu s relevantnými prílohami, 

o  Inštrukcie o tom ako vyplniť prihlášku, 

o  Informácie o podávaní správ o výsledkoch podpory. 
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• Elektronické noviny v dvoch jazykoch vydávané raz za pol roka. Možnosť prihlásiť sa on-line 

priamo na web stránke. STS bude zodpovedný za zasielanie novín zdarma všetkým 

zúčastneným stranám. 

• Informačné materiály v dvoch jazykoch, napr. brožúry, letáky, CD-ROM, týkajúce sa programu. 

• Najmenej dva krát za rok budú organizované školiace a informačné semináre pre cieľové 

skupiny vo všetkých oblastiach zasiahnutých programom s tým, že informácia o týchto aktivitách 

bude poskytnutá najprv jednotkám zúčastneným na implementácii programu a potom 

potenciálnym žiadateľom, prijímateľom a iným zainteresovaným stranám (vrátane médií). 

Predpokladaný počet účastníkov bude 200 osôb ročne. V prípade Fondu mikro-projektov budú 

školiace semináre organizované na poľskej a na slovenskej strane najmenej 5 krát za rok 

(minimálny počet školených osôb je 400). 

 

Aktivity: 

• Priebežné poskytovanie informácií dodaných všetkými organizáciami zúčastnenými na 

implementácii programu a príjemcami, verejnosti prostredníctvom web stránky, brožúr a novín. 

Informácie  budú pokrývať priebeh implementácie programu a takisto budú obsahovať aj 

výsledky rokovaní Riadiaceho a Monitorovacieho výboru; 

• Úzka spolupráca s médiami v oboch krajinách (rádio, TV, tlač) v súvislosti s podstatnými 

informáciami týkajúcimi sa podpory v rámci programu, vrátane prezentácie modelových alebo 

pilotných projektov. 

STS bude zodpovedný za: 

• publikáciu najmenej 5000 brožúr a letákov; 

• vydanie 5 000 plagátov a iných propagačných produktov s logom EÚ; 

• vydanie 500 CD-ROM týkajúcich sa programu; 

• prípravu polročného vydania elektronických novín a jeho zaslanie zainteresovaným stranám. 

Jedenkrát za rok budú spracované správy o monitorovacom procese, ktorý sa týka implementácie 

informačných a propagačných aktivít. Po ukončení programu bude vypracovaná záverečná monitorovacia 

správa.  

Podľa Čl. 40 odsek 1 Nariadenia Č. 1260/1999 sú výsledky hodnotenia verejne známe, ak je to 

požadované. 

Vo všetkých projektoch bude požadované, aby  zobrazovali emblém EÚ a identifikovali účasť fondu 

ERDF. Príjemcovia budú informovaní o nariadeniach súvisiacich so šírením informácií. Počas procesu 

monitorovania implementácie projektov sa venuje zvýšená pozornosť pozorovaniu nariadení súvisiacich 

s označovaním projektov. 
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6. Počítačová výmena dát 

 

V súlade s článkom 34 Nariadenia 1260/1999 bude Riadiaci organ zodpovedný za vybudovanie 

systému, ktorý umožní zhromažďovať dôveryhodné finančné a štatistické informácie o implementácii za 

účelom posudzovania indikátorov, hodnotenia a posúvania informácií Komisii s využitím počítačového 

systému, ktorý umožní výmenu dát s Komisiou. Riadiaci orgán bude spolupracovať s Národným orgánom 

na Slovensku  s cieľom zabezpečiť koordináciu systému na zber elektronických dát. 

Počítačový systém pre účely monitoringu a kontroly programu je momentálne vo vývoji. 

 

Systém bude zabezpečovať : 

- primerané, účinné a transparentné riadenie finančných prostriedkov dostupných v rámci 

programu, 

- monitoring finančných indikátorov aktivít implementovaných s podporou zo štrukturálnych 

fondov, 

- monitoring fyzického účinku implementovaných projektov. 

Monitorovacie správy vypracované príjemcami budú zozbierané a archivované v systéme. Tieto 

dáta budú na najvyššej úrovni programovej implementácie zhromaždené a doplnené. Na základe týchto 

informácií systém vygeneruje súbory dát, ktoré spĺňajú požiadavky pre zadanie do spoločnej databázy 

Štrukturálnych fondov. 
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7. Finančný plán 
 

INTERREG III A POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Finančná tabuľka – priority a opatrenia  (v EUR) 

Verejné výdavky 

Príspevok Spoločenstva Percento 
 

Celkové oprávnené 
náklady Celkové verejné 

výdavky Celkovo ERDF  

Národná verejná 
spoluúčasť 

 
 

1 2=3+6 3 4 5 6 

Priorita 1  55,00% 14 667 928 14 667 928 11 000 946 11 000 946 3 666 982 

Opatrenie P1/M1  30,00% 8 000 688 8 000 688 6 000 516 6 000 516 2 000 172 

Opatrenie P1/M2  25,00% 6 667 240 6 667 240 5 000 430 5 000 430 1 666 810 

Priorita 2  38,00% 10 134 205 10 134 205 7 600 653 7 600 653 2 533 552 

Opatrenie P2/M1  14,00% 3 733 654 3 733 654 2 800 240 2 800 240 933 414 

Opatrenie P2/M2  14,00% 3 733 654 3 733 654 2 800 240 2 800 240 933 414 

Opatrenie P2/M3  10,00% 2 666 897 2 666 897 2 000 173 2 000 173 666 724 

Priorita 3  7,00% 1 866 827 1 866 827 1 400 120 1 400 120 466 707 

Opatrenie P3/M1  5,00% 1 333 448 1 333 448 1 000 086 1 000 086 333 362 

Opatrenie P3/M2  2,00% 533 379 533 379 400 034 400 034 133 345 

CELKOVO 100% 26 668 960 26 668 960 20 001 719 20 001 719 6 667 241 

 

 


