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Výsledok 1 - Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí  

 

Primárnymi záujmami cezhraničnej stratégie pre tento výsledok sú: 

- Posilnenie a rozvoj cezhraničnej spolupráce na: 
a) vertikálnej úrovni: napr. spolupráca medzi národnými inštitúciami (ministerstvá, vlády a 
špecializované agentúry oboch krajín) a ostatné relevantné medzinárodné štruktúry (Slovensko-
ukrajinská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu, inštitúcie na implementáciu cezhraničných 
programov EÚ a i.) zapojených do cezhraničnou spoluprácou s regionálnymi a miestnymi aktérmi; 
b) horizontálnej úrovni: ľudia-ľuďom,  samospráva-samospráve,  univerzity-univerzitám a pod., 

- zlepšenie vzájomnej obchodnej spolupráce a podpora cezhraničných investícií, 
- iniciácia a podpora spoločných prístupov na regionálnej a miestnej úrovni k rozvoju prihraničného 

územia, 
- riešenie spoločných environmentálnych problémov a výziev, regenerácia a zachovanie kvalitného 

životného prostredia, 
- zachovanie a regenerácia prírodných, kultúrnych a historických špecifík a tradícii prihraničného regiónu 

a ich využitie v rámci turistického ruchu. 
 

 
Indikatívny  zoznam oprávnených aktivít:  

- Aktivity zamerané na podporu rozvoja cezhraničného obchodu, cezhraničných investícií, investícií do 
vedy, výskumu a inovácií 

- Aktivity zamerané na výmenu know-how, inovatívnych postupov a nových technológií, výmena 
skúseností medzi krajinami 

- Aktivity zamerané na tvorbu a zlepšovanie podmienok pre obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a 
Ukrajinou 

- Aktivity zamerané na podporu a budovanie partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi a medzi 
výskumnými a vývojovými organizáciami na oboch stranách hranice 

- Aktivity zamerané na sieťovanie inštitúcií aktívnych v rôznych sférach regionálneho rozvoja v 
pohraničnom regióne 

- Aktivity zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti výkonu práv verejnej moci (vytváranie partnerstiev 
medzi štátnou správou, samosprávou a verejno-právnymi korporáciami na oboch stranách hranice) a 
realizácia pilotných projektov, napr. za účelom regionálneho plánovania, lokálneho a regionálneho 
rozvoja, riešenia lokálnych priorít; analýza a príprava spoločných plánov za účelom sociálneho a 
ekonomického rozvoja regiónov a realizácia najmenej jedného pilotného projektu vychádzajúceho z 
plánu 

- Aktivity zamerané na vytvorenie mechanizmu pre koncentráciu kvalitných špecializovaných 
poradenských služieb v rámci regiónov 

- Aktivity zamerané na podporu a posilnenie spolupráce medzi univerzitami, školami, obchodnými 
komorami v oblasti posilnenia sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov a aktivít určených pre ľudí 
žijúcich v pohraničných regiónoch 

- Aktivity zamerané na vzájomne spoločenské poznávanie ľudí žijúcich v pohraničnom regióne, vytváranie 
nových kontaktov (spoločenské, kultúrne, športové podujatia, podujatia propagujúce cezhraničnú 
spoluprácu a poznávanie, národné kuchyne) zamerané na bližšie spoznávanie inštitúcií, ľudí, obcí a miest 
v rámci hraničných regiónov, ich zvyky a kultúra (napr. tábory a  letné školy, kultúrne a športové 
podujatia, festivaly, dni priateľstva, divadelné predstavenia, výstavy, koncerty, charitatívne podujatia a 
iné) 

- Výmenné pobyty súborov a umelcov, ich kultúrne vystúpenia určené pre obyvateľov regiónu 
- Aktivity zamerané na propagáciu tradičných remesiel a ich produktov, regionálne  kultúrne tradície  a 

dedičstvo, miestna kultúra 
- Aktivity orientované na zatraktívnenie regiónu pre turistov 
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- Aktivity sústredené na zmapovanie a propagáciu rôznych typov turistických trás (turistické chodníky, 
cyklistické trasy, vyhliadkové trasy, vínne cesty, medové cesty, náučné chodníky, tematické cesty a 
zážitkové aktivity a pod.) 

- Organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti kultúry a turizmu 
- Inštitucionálna spolupráca s cieľom vytvorenia aktívnej siete alebo partnerstiev (napr. medzi 

samosprávami, múzeami, galériami, kultúrnymi centrami, školami, štatistickými úradmi, združeniami 
podnikateľov, obchodnými komorami  a pod. na oboch stranách hranice)  

- Aktivity zamerané na propagáciu skúseností obyvateľov pohraničných regiónov z existujúcich 
cezhraničných partnerstiev 

- Pravidelné a nezávislé štúdie slovensko-ukrajinských vzťahov predovšetkým so zameraním na 
pohraničný región a iniciatívy na aplikáciu výsledkov v praxi 

- Aktivity zamerané na zvýšenie porovnateľnosti kvalifikácie, vzdelania a ich vzájomné uznávanie na oboch 
stranách hranice 

- Výmenné programy, stáže 
- Aktivity zamerané na zlepšenie pripravenosti v prípade cezhraničnej havárie a reakcie na ne (spoločné 

cvičenia hasičov, civilnej ochrany a záchranných zložiek, zdravotníckych zložiek a pod.) 
- Rozvoj spoločného systému ochrany obyvateľstva pred prírodnými katastrofami, podpora spoločného 

záchranného systému a zabezpečenie spoločných opatrení na prevenciu nehôd 
- Aktivity zamerané na  podporu detí a mládeže s orientáciou alebo tematickým okruhom cezhraničnej 

spolupráce (výmena študentov a žiakov, letné tábory a letné školy) 
- Aktivity zamerané na vytváranie príležitostí pre podporu a vytvorenie multilaterálnych kontaktov 
- Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a spolupráce miestnych úradov a obyvateľstva v 

pohraničných regiónoch k hraničnej problematike  nelegálnej migrácie 
- Aktivity zamerané na podporu kreatívnej ekonomiky – inovácie v podnikaní, podpora malých a stredných 

podnikov pracujúcich v kreatívnej ekonomike v oblasti vzdelávania 

- Aktivity zamerané na podporu a zlepšenie spoločnej ochrany a manažmentu životného prostredia (napr. 

riadenie vodných zdrojov, odstraňovanie skládok a obnova) 

- Vzdelávanie a odborná príprava za účelom vytvárania slovensko-ukrajinských partnerstiev a spolupráce 

vrátane prípravy a realizácie najmenej jedného pilotného projektu ako výsledku vzdelávania 

 
                        

Výsledok 2 - Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom 

 
Všetky aktivity budú zamerané na problematiku vonkajšej EÚ (Schengenskej) hranice 
 

Primárnymi záujmami cezhraničnej stratégie pre tento výsledok sú: 

- riešenie problematiky hranice, 
- zlepšenie hraničného režimu, 
- hľadanie riešení, 
- spoločné iniciatívy. 

 

Indikatívny  zoznam oprávnených aktivít:  

- Aktivity zamerané na vytváranie spolupráce a partnerstiev medzi nórskymi, slovenskými a ukrajinskými 
štátnymi inštitúciami a samosprávami 

- Využitie získaných poznatkov, ich aplikácia a prijatie opatrení 
- Aktivity, stretnutia, diskusné stoly za účelom spoznania problematiky cezhraničnej spolupráce Slovenska 

a Ukrajiny a Nórska a Ruska 
- Zavádzanie spoločných opatrení ako výsledkov skúmania, analýz a odborných stretnutí 
- Výmenné stáže predstaviteľov zaoberajúcich sa cezhraničnou spoluprácou na vonkajšej hranici EÚ 
- Konzultácie a poradenstvo pri realizácii nízko nákladových projektov súvisiacich s cezhraničnou 

spoluprácou 
- Výmena know-how, osvedčených postupov a odporúčaní 
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- Pracovné cesty za účelom spoznávania riadenia v partnerských krajinách  
- Iniciatívy na prijatie výsledkov spolupráce 

 

 

Výsledok 3 - Vytvorenie lepších podmienok na hraničných prechodoch 

 

Primárnymi záujmami cezhraničnej stratégie pre tento výsledok sú: 

- Zlepšenie životného prostredia na hraničných prechodoch a ich okolí, 
- Zlepšenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných a pohraničných úradov,  najmä vo 

vzdelávaní a komunikácii slovenskej a ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov, 
- Zvýšenie nízkeho stupňa spolupáce a  koordinácie aktivít medzi slovenskou a ukrajinskou stranou, 
- Zlepšenie politiky a iniciatíva na prijatie pomocných nariadení, 
- Zlepšenie poskytovania informácií.  
 

Indikatívny  zoznam oprávnených aktivít:  

- Diskusie, okrúhle stoly k problematike hranice s aktívnou účasťou zodpovedných štátnych inštitúcií 
- Aktivity zamerané na zlepšenie hraničného riadenia/režimu a koordinácie kontrolných postupov s 

cieľom uľahčiť a zjednodušiť legálny obchod a legálny cezhraničný pohyb osôb 
- Aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia v okolí hraničných prechodov, napr. rekultivácia 

územia, zabezpečenie základných hygienických potrieb (sociálne zariadenia, pitná voda) podľa potreby, 
vyčistenie územia od odpadkov 

- Výmeny, stáže, workshopy s cieľom zlepšiť podmienky prechodu cez hranice s ohľadom na ľudsko-
právny prístup k cestujúcim, so zameraním na štandardy EÚ, zamerané na problematiku 
transparentnosti a antikorupcie a ostané problematické oblasti týkajúce sa prechodu cez hranice 

- Aktivity zamerané na zabezpečenie potrebnej informovanosti ľudí prechádzajúcich hranice súvisiace s 
prechodom hranice, návštevou a pobytom v cieľovej krajine (SK – UA) 

- Spoločné podujatia a aktivity zainteresovaných inštitúcií majúce dopad na situáciu na hraničných 
prechodoch a ich bezprostredné okolie smerujúce k zjednodušeniu procesov, zlepšovanie podmienok 
pre legálne prechádzajúcich hranice vrátane monitorovania, vytvárania tlaku a volania po zmene, návrhy 
a iniciatívy na prijatie pozitívnych opatrení, ktoré budú v súlade s kódexom schengenských hraníc 

- Nezávislé a nestranné monitorovanie hranice s cieľom skvalitniť procesy a poukazovať na prípadné výzvy 
ako aj hodnotiť úspešnosť opatrení 

- Vzdelávacia a odborná príprava/tréning za účelom zlepšenia podmienok pri prechádzaní hraníc vrátane 

realizácie aspoň jedného výsledku projektu 

 
 

Výsledok 4 – Zlepšenie cezhraničného toku informácií 

 
Primárnymi záujmami cezhraničnej stratégie pre tento výsledok sú: 

- zvýšenie cezhraničného povedomia o situácii na oboch stranách hranice, 
- vytváranie zdrojov pre sprístupnenie rôznym informácií, 
- zlepšenie toku informácií smerom k  ľuďom, cestujúcimi a ostatným subjektom v rôznych oblastiach, 
- zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami a subjektmi v oblasti médií a žurnalistiky.  

 
Indikatívny  zoznam oprávnených aktivít:  

- Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o pohraničných regiónoch na oboch stranách hranice a 
poskytovanie základných praktických informácií pre návštevníkov krajiny na oboch stranách hranice 

- Aktivity zamerané na zlepšenie výmeny informácií o vzdelávacích a školiacich systémoch 
- Aktivity zamerané na zvýšenie atraktivity pohraničných regiónov pre ľudí žijúcich v regióne, ale najmä 

ľudí žijúcich mimo dotknutého regiónu  
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- Aktivity zamerané na zabezpečenie spoločnej informovanosti o cestovnom ruchu, prírodných a 
kultúrnych zdrojoch a s tým súvisiacich službách  

- Informačné aktivity smerom k žiadateľom o víza, žiadateľom o povolenie pre malý pohraničný styk, k  
cestujúcim prekračujúcim hranice 

- Aktivity propagujúce cezhraničné kontakty a spoluprácu medzi  novinármi a mediálnymi organizáciami a 
spoločnosťami 

- Aktivity zamerané na zlepšenie informačného toku k obyvateľom oboch krajín 
- Aktivity zamerané na uľahčenie spolupráce s Ukrajinou poskytovaním aktuálnych informácií, konzultácií, 

kontaktov, sprostredkovania kontaktov z alebo na Ukrajinu, a ktoré budú slúžiť ako pre subjekty z 
verejného sektora, tak pre podnikateľov a ostatné subjekty 

- Aktivity zamerané na zlepšenie informovanosti v súvislosti s rozvojovými aktivitami pohraničných 
regiónov a prispievajúce k lepšiemu poznaniu a rozvoju pohraničných regiónov 

- Aktivity zamerané na propagáciu Ukrajiny a Slovenska ako susedných krajín (napr. propagačné 
podujatia) 

- Aktivity zamerané na propagáciu výsledkov/výstupov  a skúseností z implementácie projektov 
- Realizácia terénneho prieskumu verejnej mienky a prezentovanie výsledkov v médiách alebo publikáciách 

- Príprava a vysielanie spoločných televíznych a rozhlasových programov, vydávanie spoločných miestnych 

novín a publikácia článkov 

- Príprava a výmena programov medzi médiami, článkov v rámci printových médií 

- Aktivity zamerané na podporu a propagáciu spoločných televíznych a rozhlasových relácií 

 
 


