
Príloha č. 4: Synergia a komplementarita navrhovaných projektových zámerov RIÚS PSK a IÚS MFO Prešov   
 

Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

1. Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií  (OP VaI) 

TC 1: Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií  

1.2. Podpora investovania 
podnikov do výskumu 
a inovácie ... 

1.2.1. Zvýšenie súkromných 
investícií prostredníctvom 
spolupráce výskumných 
inštitúcií a podnikateľskej sféry  

Projekty ŠC IROP 1.1., 1.2.1 

využívajúce nové 

technologické postupy  

Región Spiš 

Región Horný Zemplín  

Región Šariš  

Mobilita v meste   

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch  (OP KŽP)  

TC 4:  Podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch  

4.4.(e)Podpora nízkouhlíkových 

stratégií pre všetky typy území , 

najmä pre mestské oblasti , 

vrátane podpory udržateľnej 

multimodálnej mestskej 

mobility a adaptačných 

opatrení, ktorých cieľom je 

zmiernenie zmeny klímy   

4.4.1.Zvyšovanie počtu 

miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízko uhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy 

území  

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PK 

 

Región Spiš 

Región Horný Zemplín  

Región Šariš  

Mobilita v meste   

 



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

 

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitným 
verejným službám  (IROP) 

TC9 :Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii  

a – Investície do zdravotníckej 

a sociálnej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k celoštátnemu, 

regionálnemu a miestnemu 

rozvoju, znižujú nerovnosť 

z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne 

začleňovanie prostredníctvom 

lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 

službám a prechod 

z inštitucionálnych služieb na 

komunitné 

2.1.2 Modernizovať 

zdravotnícku infraštruktúru za 

účelom integrácie primárnej 

zdravotnej starostlivosti 

 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

 

 Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Verejné služby pre ľudí  

 TC 10: Investovanie do 

vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania 

Investovanie do vzdelania, 

školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 

vzdelávania prostredníctvom 

vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry 

2.2.1. Zvýšenie hrubej 

zaškolenosti detí v materských 

školách 

2.2.2.Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných 

škôl 

2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na 

 

 Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

 

 Inteligentný dopravný systém 



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

praktickom vyučovaní a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Verejné služby pre ľudí 

5.  Miestny rozvoj vedený 

komunitou (IROP) 

TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

d – Záväzné investície v rámci 

stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

5.1.2. Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách 

a vo verejných infraštruktúrach 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

 

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Verejné služby pre ľudí 

1.Železničná infraštruktúra  

/TEN-T, CORE) a obnova 

mobilných prostriedkov  

(OP II) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach  

7i – Podpora multimodálneho 

jednotného európskeho 

priestoru pomocou investícii do 

TEN-T  

1.1. Odstránenie kľúčových 
úzkych miest na železničnej 
infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja 
hlavných železničných tratí 
a uzlov dopravne významných 

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

z hľadiska medzinárodnej 
a vnútroštátnej dopravy 

 

6. Cestná infraštruktúra (TEN-

T, CORE – OP II)  

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

7b – Posilnenie regionálnej 

mobility prepojením 

sekundárnych a terciárnych 

uzlov s infraštruktúrou TEN-T 

vrátane multimodálnych uzlov 

6.2.  Zlepšenie bezpečnosti 

a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T 

a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby 

a modernizácie ciest I. triedy 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PK  

 

Sieť bezpečných ciest II. a III. 

triedy s dôrazom na podporu 

VOD na území PSK 

3. Verejná osobná doprava  

(OP II) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

7ii – Vývoj a zlepšovanie 

ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, 

a nízkouhlíkových dopravných 

systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest 

a námornej dopravy, prístavov, 

multimodálnych prepojení 

a letiskovej infraštruktúry 

v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

3.1 – Zvýšenie atraktivity 

verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom modernizácie 

a rekonštrukcie infraštruktúry 

pre IDS a mestskú dráhovú 

dopravu 

3.2. Zvýšenie atraktivity 

a prístupnosti verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom 

obnovy mobilných prostriedkov 

dráhovej MHD 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

 

 

 

3.Zamestnanosť  (OP ĽZ) TC8: Podpora udržateľnej a 

kvalitnej zamestnanosti a 

3.1. Prístup uchádzačov 

o zamestnanie a neaktívnych 

osôb k zamestnaniu vrátane 

3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť , 

zamestnateľnosť a znížiť 

nezamestnanosť s osobitným 

 

Inteligentný dopravný systém 



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

mobility pracovnej sily  dlhodobo nezamestnaných 

a osôb, ktoré sú vzdialené od 

trhu práce, ako aj miestne 

iniciatívy v oblasti 

zamestnávania a podpora 

mobility pracovnej sily 

dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších 

a zdravotne postihnutých  

3.1.2. Zlepšiť prístup na trh 

práce uplatnením účinných 

nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane 

podpory mobility pre získanie 

zamestnania, samostatnej 

zárobkovej činnosti a aktivít vo 

vidieckych oblastiach 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

Verejné služby pre ľudí  

 

6. Podpora sociálnej inklúzie, 

zmiernenia chudoby 

a hospodárskeho rastu vo 

vidieckych oblastiach  (PRV) 

TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

6b Podpora miestneho rozvoja 

vo vidieckych oblastiach  

7. Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach  

19. Podpora miestneho rozvoja 

– prístup LEADER 

 Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

Verejné služby pre ľudí  



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

 

2.Posilnenie cezhraničnej 

mobility (SK-HU) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

2.1. Posilnenie regionálnej 

mobility prepojením 

sekundárnych a terciárnych 

uzlov s infraštruktúrou TEN-T, 

vrátane multimodálnych uzlov 

(7b) 

2.2. Vývoj a zlepšovanie 

ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, 

a nízkouhlíkových dopravných 

systémov, vrátane 

vnútrozemských vodných ciest 

a námornej dopravy, prístavov, 

multimodálnych prepojení 

a letiskovej infraštruktúry 

v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

(7c) 

2.1. Zvýšenie hustoty 

hraničných priechodov pozdĺž 

slovensko-maďarskej hranice 

2.2.1. Zlepšenie cezhraničných 

verejných dopravných služieb 

2.2.2. Zlepšenie cezhraničných 

logistických služieb 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK 

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

 

1.Podpora integrovaného 

udržateľného mestského 

rozvoja  (URBACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy  

Šírenie osvedčených postupov 

a odborných poznatkov 

a využívanie získaných 

skúseností vo vzťahu 

k udržateľnému mestského 

1. Zlepšenie kapacity miest pre 

riadenie udržateľnej mestskej 

politiky a postupov 

integrovaným a participatívnym 

spôsobom 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  

Verejné služby pre ľudí  



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

rozvoju, vrátane väzieb medzi 

mestami a vidiekom (11i) 

2. Zlepšenie plánov 

udržateľných mestských 

stratégií a akčných plánov 

miest 

3. Zlepšenie vykonávania 

integrovaných plánov pre trvalo 

udržateľný rozvoj miest 

Kvalitné mestské prostredie  

Mobilita v meste  

  

 

1.Posilnenie inštitucionálnych 

kapacít, najmä orgány 

zapojené do programu EÚS 

a zvýšenie efektívnosti 

a účinnosti verejnej správy 

v činnostiach spolupráce 

(INTERACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy 

11ii – Podpora výmeny 

skúseností s cieľom posilniť 

účinnosť programov a opatrení 

v oblasti územnej spolupráce, 

ako aj využívanie EZÚS 

1.3. Zlepšiť kapacitu riadenia 

spolupráce v oblasti 

implementácie inovatívnych 

prístupov (EZÚS, revolvingové 

fondy, makroregionálne 

stratégie, integrované územné 

investície (čl. 96 všeobecného 

nariadenia) 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

Sieť cyklistických komunikácii 

na území Regiónu SPIŠ , 

Regiónu Šariš, Regiónu Horný 

Zemplín (cyklistická 

infraštruktúra) 

 

2.Spolupráca na 

nízkouhlíkových stratégiách 

v Strednej Európe (Stredná 

TC 4:  Podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

4e)podpora nízkouhlíkových 

technológií a riešení  

2.3. Zlepšiť kapacity pre 

plánovanie mobility vo 

funkčných mestských 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

Európa) všetkých sektoroch oblastiach s cieľom znížiť emisie 

CO2 

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

 

Verejné služby pre ľudí  

4.Spolupráca na doprave 

s cieľom lepšieho spojenia 

v strednej Európe (Stredná 

Európa) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

7b) posilnenie regionálnej 

mobility prepojením 

sekundárnych a terciárnych 

uzlov s infraštruktúrou TEN-T 

vrátane multimodálnych uzlov 

7c) vývoj a zlepšovanie 

ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, 

a nízkouhlíkových dopravných 

systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest 

a námornej dopravy, prístavov, 

multimodálnych prepojení 

a letiskovej infraštruktúry 

v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

4.1. vývoj a zlepšovanie 

ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, 

a nízkouhlíkových dopravných 

systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest 

a námornej dopravy, prístavov, 

multimodálnych prepojení 

a letiskovej infraštruktúry 

v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

4.2. Zlepšiť koordináciu medzi 

zainteresovanými stranami 

nákladnej dopravy s cieľom 

zvýšenia multimodálnych 

ekologicky priaznivých riešení 

nákladnej dopravy 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  

Verejné služby pre ľudí 

Mobilita v meste  

 

 

  



Prioritná os 1: Ekologická a bezpečná doprava  

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  RÍUS/IÚS 

3.Lepšie prepojený a 

energeticky zodpovedný 

dunajský región (Dunaj) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

Podpora trvalo udržateľnej 

dopravy  

3.1. Podporiť bezpečné 

dopravné systémy šetrné 

k životnému prostrediu 

a vyváženú dostupnosť 

mestských a vidieckych oblastí 

Plán udržateľnej mobility 

regiónu PSK  

Inteligentný dopravný systém 

a udržateľná mobilita na území 

FÚ PSK  a FMO Prešov  (napr. 

inteligentné zastávky, 

bezbariérový prístup) 

 

Verejné služby pre ľudí 

 

 

 
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

1.Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií  (OP VaI) 

TC 1: Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií  

2.2. Podpora investovania 
podnikov do výskumu 
a inovácie ... 

2.2.1. Zvýšenie súkromných 
investícií prostredníctvom 
spolupráce výskumných 
inštitúcií a podnikateľskej sféry  

Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  

(inkubátor, stredoškolské 

inovačné centrum) 



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

Verejné služby pre ľudí 

(prepojenie infraštruktúry 

vzdelávania v meste 

s podporou KKP a podporou 

MSP)  

  

3. Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu 

MSP (OP VaI) 

TC 1: Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

3.1. Podpora podnikania, najmä 

prostredníctvom uľahčenia 

využívania nových nápadov 

v hospodárstve a podpory 

zakladania nových firiem, a to aj 

prostredníctvom 

podnikateľských inkubátorov 

3.1.1.– Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP 

 Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  

(inkubátor, stredoškolské 

inovačné centrum) 

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch  (OP KŽP)  

TC 4:  Podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch  

4.3 (c) – Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov 

vo verejných infraštruktúrach 

vrátane verejných budov 

a v sektore bývania 

4.3.1. Zníženie spotreby energie 

pri prevádzke verejných budov 

Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  - COVP 

– podpora energetickej 

efektívnosti verejných  budov  

 

Verejné služby pre ľudí   

5. Miestny rozvoj vedený 

komunitou 

TC 9: Podpora sociálneho 

začlenenia, boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

d – Záväzné investície v rámci 

stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti 

na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  - Sieť 

COVP 



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách 

a vo verejných infraštruktúrach 

 

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

Mobilita v meste  

Kvalitné mestské prostredie   

3. Verejná osobná doprava  

(OP II) 

TC7: Podpora udržateľnej 

dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

7ii – Vývoj a zlepšovanie 

ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, 

a nízkouhlíkových dopravných 

systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest 

a námornej dopravy, prístavov, 

multimodálnych prepojení 

a letiskovej infraštruktúry 

v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

3.1 – Zvýšenie atraktivity 

verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom modernizácie 

a rekonštrukcie infraštruktúry 

pre IDS a mestskú dráhovú 

dopravu 

3.2. Zvýšenie atraktivity 

a prístupnosti verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom 

obnovy mobilných prostriedkov 

dráhovej MHD 

Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  - Sieť 

COVP 

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

Mobilita v meste  

Kvalitné mestské prostredie   
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

1.Vzdelávanie (OP ĽZ) TC 10: Investovanie do 

vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania 

1.1. Zníženie a zabránenie 
predčasného skončenia 
školskej dochádzky 
a podporou prístupu ku 
kvalitnému predškolskému, 
základnému 
a stredoškolskému 
vzdelávaniu vrátane 
formálnych, neformálnych 
a bežných spôsobov 
vzdelávania za účelom 
opätovného začlenenia do 
vzdelávania a prípravy 

1.2..Zvyšovanie významu trhu 

práce v oblasti systémov 

vzdelávania a odbornej 

prípravy, uľahčovanie 

prechodu od vzdelávania 

k zamestnanosti 

a zlepšovanie systémov 

odborného vzdelávania 

a prípravy a ich kvality, a to 

aj prostredníctvom 

mechanizmov na 

predvídania zručností, 

úpravy učebných plánov 

a vytvárania a rozvoja 

systémov vzdelávania na 

1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu 

a zlepšiť výsledky 

a kompetencie detí a žiakov 

1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného 

vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

1.4.1.  Zvýšiť kvalitu 

a efektívnosť celoživotného 

vzdelávania s dôrazom na 

rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie 

Región Spiš, Región Šariš, 

Región Horný Zemplín  - Sieť 

COVP 

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

pracovisku vrátane 

systémov duálneho 

vzdelávania a učňovského 

vzdelávania 

1.4..Zlepšenie rovnakého 

prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky 

vekové skupiny v rámci 

formálneho, neformálneho 

a bežného vzdelávania, 

zvyšovania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí 

pracovnej sily a podpory 

flexibilných spôsobov 

vzdelávania 

prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere 

povolania a potvrdzovania 

nadobudnutých 

kompetencií 

2.Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

(OP ĽZ) 

TC8: Podpora udržateľnej a 

kvalitnej zamestnanosti a 

mobility pracovnej sily 

2.1. Trvalo udržateľná 

integrácia mladých ľudí (IZM), 

najmä tých, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo 

2.1.1. Zavedením záruky pre 

mladých nezamestnaných ľudí 

(UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť 

zamestnanosť, zamestnateľnosť 

a účasť mladých ľudí na trhu 

Región Spiš  

Región Šariš  

Región Horný Zemplín  



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

odbornej prípravy, na trh práce, 

vrátane mladých ľudí 

ohrozených sociálnym 

vylúčením a mladých ľudí z 

marginalizovaných komunít, 

vrátane vykonávania systému 

záruk pre mladých ľudí 

práce Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

 

 

3.Zamestnanosť  (OP ĽZ) TC8: Podpora udržanej a 

kvalitnej zamestnanosti a 

mobility pracovnej sily  

3.1. Prístup uchádzačov 

o zamestnanie a neaktívnych 

osôb k zamestnaniu vrátane 

dlhodobo nezamestnaných 

a osôb, ktoré sú vzdialené od 

trhu práce, ako aj miestne 

iniciatívy v oblasti 

zamestnávania a podpora 

mobility pracovnej sily 

3.2. Rovnosť medzi mužmi 

a ženami vo všetkých oblastiach 

vrátane v oblasti prístupu 

k zamestnaniu, kariérnemu 

postupu, zosúladenia 

pracovného a súkromného 

života a presadzovania rovnakej 

3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť , 

zamestnateľnosť a znížiť 

nezamestnanosť s osobitným 

dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších 

a zdravotne postihnutých  

3.1.2. Zlepšiť prístup na trh 

práce uplatnením účinných 

nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane 

podpory mobility pre získanie 

zamestnania, samostatnej 

zárobkovej činnosti a aktivít vo 

vidieckych oblastiach 

3.2.1 – Zlepšením podmienok 

pre zosúladenie pracovného 

Región Spiš  

Región Šariš  

Región Horný Zemplín  

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

odmeny za rovnakú prácu a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb 

s rodičovskými povinnosťami, 

najmä žien 

3.2.2 – Znížiť horizontálnu 

a vertikálnu rodovú segregáciu 

na pracovnom trhu a v príprave 

na povolanie 

4.Sociálne začlenenie  (OP ĽZ) TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

4.1.– Aktívne začlenenie, a to aj 

s cieľom podporovať rovnaké 

príležitosti a aktívnu účasť 

a zlepšenie zamestnateľnosti 

4.2 . Zlepšenie prístupu 

k cenovo prístupným, trvalo 

udržateľným a kvalitným 

službám vrátane zdravotnej 

starostlivosti a sociálnych 

služieb všeobecného záujmu 

4.1.1.Zvýšenie účasti najviac 

znevýhodnených a ohrozených 

osôb v spoločnosti, vrátane na 

trhu práce 

4.1.2. Prevencia a eliminácia 

všetkých foriem diskriminácie 

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej 

na komunitnú starostlivosť 

 

Región Spiš  

Región Šariš  

Región Horný Zemplín  

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

 

5.Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít  

TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

5..1. Sociálno-ekonomická 

integrácia marginalizovaných 

komunít, ako sú Rómovia 

5.1.1. Zvýšiť vzdelanostnú 

úroveň príslušníkov 

marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov, na 

všetkých stupňoch vzdelávania 

Región Spiš, Región Šariš,   

Región Horný Zemplín - Sieť  

CIZS  



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

s dôrazom na predprimárne 

vzdelávanie 

5.1.2. Zvýšiť finančnú 

gramotnosť, zamestnateľnosť 

a zamestnanosť 

marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov 

5.1.3. Podporiť prístup 

k zdravotnej starostlivosti 

a verejnému zdraviu vrátane 

preventívnej zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckej 

osvety a k zlepšeniu štandardov 

hygieny bývania 

 

 

Región Spiš a sociálne služby  

Región Šariš a sociálne služby  

Región Horný Zemplín 

a sociálne služby  

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

 

 

6. Podpora sociálnej inklúzie, 

zmiernenia chudoby 

a hospodárskeho rastu vo 

vidieckych oblastiach  (PRV) 

TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

6b Podpora miestneho rozvoja 

vo vidieckych oblastiach  

6c Rozšírenie prístupnosti, 

využívania a kvality 

informačných a komunikačných 

technológií (IKT) vo vidieckych 

4.Investície do hmotného 

majetku 

7. Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach  

19. Podpora miestneho rozvoja 

– prístup LEADER 

 

Región Spiš a sociálne služby  

Región Šariš a sociálne služby  

Región Horný Zemplín 

a sociálne služby  



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

oblastiach Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom   

 

3. Posilnenie udržateľnej 

a kvalitnej zamestnanosti 

a podpora pracovnej mobility 

SK – HU  

TC 8:  Podpora udržateľnej 

a kvalitnej zamestnanosti 

a mobility pracovnej sily 

3.1. Podpora udržateľnosti 

a kvality zamestnanosti 

a mobility pracovnej sily 

prostredníctvom: integrácie 

cezhraničných trhov práce 

vrátane cezhraničnej mobility, 

spoločných miestnych iniciatív 

v oblasti zamestnanosti, 

informačných a poradenských 

služieb a spoločného 

vzdelávania (8i) 

3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti 

v programovej oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

Región Spiš – vzdelávacia 

infraštruktúra   

Región Šariš – vzdelávacia 

infraštruktúra  

Región Horný Zemplín 

a vzdelávacia infraštruktúra   

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby  

 

1.Podpora integrovaného 

udržateľného mestského 

rozvoja  (URBACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy  

Šírenie osvedčených postupov 

a odborných poznatkov 

a využívanie získaných 

skúseností vo vzťahu 

k udržateľnému mestského 

rozvoju, vrátane väzieb medzi 

1. Zlepšenie kapacity miest pre 

riadenie udržateľnej mestskej 

politiky a postupov 

integrovaným a participatívnym 

spôsobom 

2. Zlepšenie plánov 

Región Spiš – verejné služby    

Región Šariš – verejné služby   

Región Horný Zemplín  - 



Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym verejným službám   

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný 

projekt/projekty  

mestami a vidiekom (11i) udržateľných mestských 

stratégií a akčných plánov 

miest 

3. Zlepšenie vykonávania 

integrovaných plánov pre trvalo 

udržateľný rozvoj miest 

verejné služby    

Verejné služby pre ľudí  - 

Moderné a kvalitné verejné 

služby  

 

1.Posilnenie inštitucionálnych 

kapacít, najmä orgány 

zapojené do programu EÚS 

a zvýšenie efektívnosti 

a účinnosti verejnej správy 

v činnostiach spolupráce 

(INTERACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy 

11ii – Podpora výmeny 

skúseností s cieľom posilniť 

účinnosť programov a opatrení 

v oblasti územnej spolupráce, 

ako aj využívanie EZÚS 

1.3. Zlepšiť kapacitu riadenia 

spolupráce v oblasti 

implementácie inovatívnych 

prístupov (EZÚS, revolvingové 

fondy, makroregionálne 

stratégie, integrované územné 

investície (čl. 96 všeobecného 

nariadenia) 

Región Spiš – verejné služby    

Región Šariš – verejné služby   

Región Horný Zemplín  - 

verejné služby    

 

Moderné a kvalitné verejné 

sociálne služby poskytované vo 

verejných budovách prioritne 

komunitným spôsobom  

s dôrazom na prípravu 

koncepčných dokumentov  
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projekt/projekty  

 

 

 
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie    

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

2.Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií (OP VaI) 

TC 1: Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

2.2 – Podpora investovania 

podnikov do výskumu 

a inovácie a vytvárania 

prepojení a synergií medzi 

podnikmi, centrami výskumu 

a vývoja a vysokoškolským 

vzdelávacím prostredím, najmä 

podpory investovania do vývoja 

produktov a služieb, prenosu 

technológií, sociálnej inovácie, 

ekologických inovácií, aplikácií 

verejných služieb, stimulácie 

dopytu, vytvárania sietí, 

zoskupení a otvorenej inovácie 

prostredníctvom inteligentnej 

špecializácie za podpory 

technologického 

1.2.1.Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej sféry 

1.2.2.Rast výskumno-

vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle a službách 

Kreatívne centrum Prešov  

(energeticky inteligentná 

budova) 

Kvalitné mestské prostredie   
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

a aplikovaného výskumu, 

pilotných projektov, opatrení 

skorého overovania výrobkov, 

rozšírených výrobných kapacít, 

prvej výroby, najmä 

v základných podporných 

technológiách, a šírenia 

technológií na všeobecný ú 

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch (OP KŽP) 

TC 4: Podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

4.3 (c  Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov 

vo verejných infraštruktúrach 

vrátane verejných budov 

a v sektore bývania 

4.4 (e) – Podpora 

nízkouhlíkových stratégií pre 

všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti, vrátane 

podpory udržateľnej 

multimodálnej mestskej 

mobility a adaptačných 

opatrení, ktorých cieľom je 

zmiernenie zmeny klímy 

4.3.1. Zníženie spotreby energie 

pri prevádzke verejných budov 

4.4.1 – Zvyšovanie počtu 

miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízko uhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy 

území 

 

Všetky investičné projekty 

v rámci PO 2, PO 3 (investície 

do verejnej infraštruktúry – 

budov) služby  poskytované vo 

verejných budovách  

Udržateľné územia  (CLLD 

stratégie – spoločný projekt 

zameraný na vypracovanie 

a implementáciu regionálnych 

a lokálnych nízkouhlíkových 

stratégií (alebo ich častí)  

5. Miestny rozvoj vedený TC 9: Podpora sociálneho d – Záväzné investície v rámci 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti Kreatívne centrum Prešov  
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

komunitou začlenenia, boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách 

a vo verejných infraštruktúrach 

(energeticky inteligentná 

budova) 

 

 Udržateľné územia  (CLLD 

stratégie – spoločný projekt 

zameraný na adaptáciu na 

zmenu klímy vo vidieckom 

prostredí s dôrazom ) 

1.Vzdelávanie (OP ĽZ) TC 10: Investovanie do 

vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania 

1.2. Zníženie a zabránenie 
predčasného skončenia školskej 
dochádzky a podporou prístupu 
ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a stredoškolskému 
vzdelávaniu vrátane 
formálnych, neformálnych 
a bežných spôsobov 
vzdelávania za účelom 
opätovného začlenenia do 
vzdelávania a prípravy 
1.2..Zvyšovanie významu trhu 

práce v oblasti systémov 

vzdelávania a odbornej 

prípravy, uľahčovanie prechodu 

od vzdelávania k zamestnanosti 

a zlepšovanie systémov 

odborného vzdelávania 

1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu 

a zlepšiť výsledky 

a kompetencie detí a žiakov 

1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného 

vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

1.4.1.  Zvýšiť kvalitu 

a efektívnosť celoživotného 

vzdelávania s dôrazom na 

rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie 

 Región Spiš -   Sieť COVP 

Región Šariš – Sieť COPV  

Región Horný Zemplín – Sieť 

COVP  

Región Spiš -   ostatné verejné 

služby  

Región Šariš – ostatné verejné 

služby   

Región Horný Zemplín – 

ostatné verejné služby   

 



Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie    

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

a prípravy a ich kvality, a to aj 

prostredníctvom mechanizmov 

na predvídania zručností, 

úpravy učebných plánov 

a vytvárania a rozvoja systémov 

vzdelávania na pracovisku 

vrátane systémov duálneho 

vzdelávania a učňovského 

vzdelávania 

1.4. Zlepšenie rovnakého 

prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, 

neformálneho a bežného 

vzdelávania, zvyšovania 

vedomostí, zručností 

a spôsobilostí pracovnej sily 

a podpory flexibilných 

spôsobov vzdelávania 

prostredníctvom usmerňovania 

pri výbere povolania 

a potvrdzovania 

nadobudnutých kompetencií 

 

  

2.Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

TC8: Podpora udržateľnej a 

kvalitnej zamestnanosti a 

2.1. Trvalo udržateľná 

integrácia mladých ľudí (IZM), 

2.1.1. Zavedením záruky pre 

mladých nezamestnaných ľudí 

 Región Spiš -   Sieť COVP 



Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie    

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

(OP ĽZ) mobility pracovnej sily najmä tých, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy, na trh práce, 

vrátane mladých ľudí 

ohrozených sociálnym 

vylúčením a mladých ľudí z 

marginalizovaných komunít, 

vrátane vykonávania systému 

záruk pre mladých ľudí 

(UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť 

zamestnanosť, zamestnateľnosť 

a účasť mladých ľudí na trhu 

práce 

Región Šariš – Sieť COPV  

Región Horný Zemplín – Sieť 

COVP  

Región Spiš -   ostatné verejné 

služby  

Región Šariš – ostatné verejné 

služby   

Región Horný Zemplín – 

ostatné verejné služby   

 

3.Zamestnanosť  (OP ĽZ) TC8: Podpora udržateľnej a 

kvalitnej zamestnanosti a 

mobility pracovnej sily 

3.1. Prístup uchádzačov 

o zamestnanie a neaktívnych 

osôb k zamestnaniu vrátane 

dlhodobo nezamestnaných 

a osôb, ktoré sú vzdialené od 

trhu práce, ako aj miestne 

iniciatívy v oblasti 

zamestnávania a podpora 

mobility pracovnej sily 

3.2. Rovnosť medzi mužmi 

a ženami vo všetkých oblastiach 

vrátane v oblasti prístupu 

3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť , 

zamestnateľnosť a znížiť 

nezamestnanosť s osobitným 

dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších 

a zdravotne postihnutých  

3.1.2. Zlepšiť prístup na trh 

práce uplatnením účinných 

nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane 

podpory mobility pre získanie 

Región Spiš -   Sieť COVP 

Región Šariš – Sieť COPV  

Región Horný Zemplín – Sieť 

COVP  

Región Spiš -   ostatné verejné 

služby  

Región Šariš – ostatné verejné 

služby   

Región Horný Zemplín – 



Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie    

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

k zamestnaniu, kariérnemu 

postupu, zosúladenia 

pracovného a súkromného 

života a presadzovania rovnakej 

odmeny za rovnakú prácu 

zamestnania, samostatnej 

zárobkovej činnosti a aktivít vo 

vidieckych oblastiach 

3.2.1 – Zlepšením podmienok 

pre zosúladenie pracovného 

a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb 

s rodičovskými povinnosťami, 

najmä žien 

3.2.2 – Znížiť horizontálnu 

a vertikálnu rodovú segregáciu 

na pracovnom trhu a v príprave 

na povolanie 

ostatné verejné služby   

 

4.Sociálne začlenenie  (OP ĽZ) TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

4.1.– Aktívne začlenenie, a to aj 

s cieľom podporovať rovnaké 

príležitosti a aktívnu účasť 

a zlepšenie zamestnateľnosti 

4.2 . Zlepšenie prístupu 

k cenovo prístupným, trvalo 

udržateľným a kvalitným 

službám vrátane zdravotnej 

starostlivosti a sociálnych 

služieb všeobecného záujmu 

4.1.1.Zvýšenie účasti najviac 

znevýhodnených a ohrozených 

osôb v spoločnosti, vrátane na 

trhu práce 

4.1.2. Prevencia a eliminácia 

všetkých foriem diskriminácie 

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej 

na komunitnú starostlivosť 

 

Región Spiš -   Sieť COVP 

Región Šariš – Sieť COPV  

Región Horný Zemplín – Sieť 

COVP  

Región Spiš -   ostatné verejné 

služby  

Región Šariš – ostatné verejné 

služby   
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

Región Horný Zemplín – 

ostatné verejné služby   

  

5.Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít  

TC9: Podpora sociálneho 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

5..1. Sociálno-ekonomická 

integrácia marginalizovaných 

komunít, ako sú Rómovia 

5.1.1. Zvýšiť vzdelanostnú 

úroveň príslušníkov 

marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov, na 

všetkých stupňoch vzdelávania 

s dôrazom na predprimárne 

vzdelávanie 

5.1.2. Zvýšiť finančnú 

gramotnosť, zamestnateľnosť 

a zamestnanosť 

marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov 

5.1.3. Podporiť prístup 

k zdravotnej starostlivosti 

a verejnému zdraviu vrátane 

preventívnej zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckej 

osvety a k zlepšeniu štandardov 

hygieny bývania 

Sieť ICZS  na území PSK  

Región Spiš -   ostatné verejné 

služby  

Región Šariš – ostatné verejné 

služby   

Región Horný Zemplín – 

ostatné verejné služby   

 

 

 

6. Podpora sociálnej inklúzie, TC9: Podpora sociálneho 6b Podpora miestneho rozvoja 4.Investície do hmotného Udržateľné a   atraktívne 
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Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

zmiernenia chudoby 

a hospodárskeho rastu vo 

vidieckych oblastiach  (PRV) 

začlenenia , boj proti chudobe 

a akejkoľvek diskriminácii 

vo vidieckych oblastiach  

6c Rozšírenie prístupnosti, 

využívania a kvality 

informačných a komunikačných 

technológií (IKT) vo vidieckych 

oblastiach 

majetku 

7. Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach  

19. Podpora miestneho rozvoja 

– prístup LEADER 

územia  (CLLD stratégie – 

spoločný projekt zameraný na 

inkluzívny rast vo vidieckom 

prostredí  ) 

1. Príroda a kultúra ( Interreg V 

/SK-HU) 

TC6:  Zachovanie a ochrana 

životného prostredia a podpora 

efektívneho využívania zdrojov 

1.1. Zachovanie, ochrana, 

podpora a rozvoj prírodného a 

kultúrneho dedičstva (6c) 

1.1 Zvýšiť atraktivitu 

pohraničnej oblasti 

 Udržateľné a   atraktívne 

územia  (stratégie alebo AP – 

spoločný projekt zameraný na 

rast v mestskom prostredí  

s dôrazom na okresné mestá 

a ich FMO, podpora prepojenia 

mesto – vidiek  ) 

1.Podpora integrovaného 

udržateľného mestského 

rozvoja  (URBACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy  

Šírenie osvedčených postupov 

a odborných poznatkov 

a využívanie získaných 

skúseností vo vzťahu 

k udržateľnému mestského 

rozvoju, vrátane väzieb medzi 

mestami a vidiekom (11i) 

1. Zlepšenie kapacity miest pre 

riadenie udržateľnej mestskej 

politiky a postupov 

integrovaným a participatívnym 

spôsobom 

2. Zlepšenie plánov 

udržateľných mestských 

stratégií a akčných plánov 

miest 

3. Zlepšenie vykonávania 

integrovaných plánov pre trvalo 

Udržateľné a   atraktívne 

územia/prierezový program   

(stratégie alebo AP – spoločný 

projekt zameraný na adaptáciu 

na zmenu klímy v mestskom 

prostredí  s dôrazom na 

okresné mestá a ich FMO ) 



Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie    

Prioritná os  Tematický cieľ  Investičná priorita  Špecifický cieľ  Integrovaný projekt/projekty – 

integrované balíčky  

udržateľný rozvoj miest 

1.Posilnenie inštitucionálnych 

kapacít, najmä orgány 

zapojené do programu EÚS 

a zvýšenie efektívnosti 

a účinnosti verejnej správy 

v činnostiach spolupráce 

(INTERACT III) 

TC 11: Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej správy 

11ii – Podpora výmeny 

skúseností s cieľom posilniť 

účinnosť programov a opatrení 

v oblasti územnej spolupráce, 

ako aj využívanie EZÚS 

1.3. Zlepšiť kapacitu riadenia 

spolupráce v oblasti 

implementácie inovatívnych 

prístupov (EZÚS, revolvingové 

fondy, makroregionálne 

stratégie, integrované územné 

investície (čl. 96 všeobecného 

nariadenia) 

Udržateľné a   atraktívne 

územia /prierezový program  

(stratégie alebo AP – spoločný 

projekt zameraný na adaptáciu 

v mestskom prostredí  

s dôrazom na okresné mestá 

a ich FMO, dobrá prax  ) 

 



 


