
 

 

Príloha č. 1 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 

 

PROGRAM – ČO JE TO? 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 je jedným z programov Európskej 

územnej spolupráce, a teda patrí medzi špeciálne programy spolufinancované z rozpočtu EÚ, ktorej Poľsko je 

jedným z 27 členov. Cieľom týchto programov je nabádať obyvateľov susedných štátov k nadväzovaniu 

spolupráce, ktorá prispeje k zlepšeniu životných podmienok, zlepšeniu cestných spojení, zníženiu znečistenia 

životného prostredia a zabezpečí nové turistické a kultúrne atrakcie na poľsko-slovenskom pohraničí, a taktiež 

umožní vytvorenie sietí spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. 

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA 

Veľmi dôležitou zásadou realizácie Programu je partnerská spolupráca. Len tie projekty, ktoré spoločne 

realizujú minimálne dvaja partneri, jeden z Poľska a jeden zo Slovenska, majú šancu získať podporu z 

prostriedkov Programu. V praxi to znamená, že napríklad múzeum z Poľska môže prihlásiť projekt v rámci 

Programu pod podmienkou, že tento projekt bude realizovaný spoločne napríklad s múzeom zo Slovenska. Taký 

projekt sa môže týkať napr. organizácie spoločných kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnia slovenskí a 

poľskí žiaci. 

ČO MÔŽEME ROBIŤ SPOLOČNE SO ZAHRANIČNÝMI PARTNERMI 

Okrem iného 
- modernizovať cesty 
- stavať a/alebo označovať cyklotrasy, turistické chodníky  
- starať sa o životné prostredie napr. prostredníctvom výstavby kanalizačných sietí a čističiek odpadových vôd  
- zabezpečovať ochranu pred prírodnými katastrofami takými ako povodne, požiare, napr. zaobstaraním 
vhodného vybavenia Požiarneho zboru 
- organizovať spoločné regionálne a lokálne kultúrne udalosti  
- renovovať pamiatky napr. drevené kostoly, hrady 

 
EFEKTY, ČIŽE ČO NÁM DÁVA REALIZÁCIA PROJEKTOV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  
 
Projekty, ktoré sa realizujú v rámci Programu, sú dokonalým úvodom k nadviazaniu stálej spolupráce medzi 

osobami a inštitúciami z oboch strán štátnej hranice. Vďaka ním je možné propagovať mestá, obce a regióny na 

medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom týchto projektov je možné oboznámiť sa s kultúrou a tradíciou 

susedného štátu, spoločne sa starať o životné prostredie a v neposlednom rade je možný aj rozvoj a vznik 

nových atrakcií na poľsko-slovenskom prihraničnom území.  

WWW 
 
Viac informácií o Programe a realizovaných projektoch nájdete na internetovej stránke www.plsk.eu 
 

 

http://www.plsk.eu/

