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Programové územie
Poľsko
Sliezské vojvodstvo: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v
subregióne Tychy
Malopoľské vojvodstvo: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy
Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov
Podkarpatské vojvodstvo: subregióny Krosno a Przemyśl, okres
Rzeszów – mesto a okres Rzeszów v subregióne Rzeszów
Slovensko
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji
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Príprava programu
Zabezpečiť kontinuitu podpory cezhraničnej spolupráce a zároveň reagovať
na aktuálne výzvy
 legislatívny rámec pre využívanie fondov EÚ (EFRR) v PO 2021-2027
 politické ciele a špecifické ciele – témy oprávnené na podporu
 sociálne, ekonomické a environmentálne potreby prihraničného regiónu
 možnosti programu riešiť problémy/výzvy (rozpočet programu)
 skúsenosti s implementáciou cezhraničnej spolupráce v PO 2014-2020
Program od 06/2019 pripravuje spoločná pracovná skupina s podporou
externých expertov.
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Tematické zameranie programu
Boli definované 4 hlavné tematické oblasti podpory (priority) v PO 2021-2027:

 K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 Prepojenejšie pohraničie
 Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
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Priorita 1 K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
ŠC Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof...
 zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle
vrátane živelných pohrôm,
 zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia vrátane výmeny skúseností
/ spoločných školení záchranných zložiek,
 analýzy, stratégie, programy zamerané na vypracovanie akčných plánov a
pilotné riešenia, ktorých cieľom je predchádzať negatívnym následkom zmeny
klímy v cezhraničnom meradle, najmä v podobe živelných pohrôm.
 vzdelávacie aktivity v oblasti adaptačných a mitigačných opatrení voči zmene
klímy, ktoré sú realizované iba ako doplnkové aktivity pre prvé tri typy aktivít
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Priorita 1 K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
ŠC Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej
infraštruktúry...
 ochrana a zlepšenie stavu území vzácnych z prírodného hľadiska,
 predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov,
 analýzy, stratégie, pilotné riešenia v rámci spracovania akčných plánov v
prospech ochrany a zachovania cezhraničných ekologických koridorov,
 vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie verejného povedomia o
biodiverzite (len ako doplnenie prvých troch typov aktivít).
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Priorita 2 Prepojenejšie pohraničie
ŠC Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility...
 zlepšenie dostupnosti a kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného
charakteru,
 zlepšenie technického stavu cestnej infraštruktúry vedúcej k atraktivitám
cestovného ruchu s cezhraničným významom.
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Priorita 3 Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
ŠC Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v
oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a inovácie ...
 podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych /
integrovaných produktov / služieb / ponúk cestovného ruchu, s cieľom zvýšiť
úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom
začlenení,
 zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného
kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom,
 tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu, ktoré
popularizujú OÚ ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu.
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Priorita 4 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
ŠC Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci,
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj
zainteresovaných strán
 budovanie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy,
 posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií pôsobiacich v oblasti sociálnej a
ekonomickej aktivizácie vrátane tvorby a implementácie aktivačných služieb a
programov,
 cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány.
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Priorita 4 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
ŠC Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“
 podpora spolupráce pre budovanie cezhraničných partnerstiev,
 podpora miestnych cezhraničných iniciatív vyvíjaných pre zlepšenie kvality života v
pohraničí,
 posilňovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov
pohraničia,
 posilňovanie mechanizmov spolupráce a vzájomného spoznávania sa a porozumenia s
cieľom stimulovať a rozvíjať hospodárske väzby na OÚ,
 výmena dobrej praxe, propagácia spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti
životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva,
 zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov pohraničia.
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Indikatívna finančná alokácia pre program
Priorita

P1

P2
P3

P4

SPOLU

Špecifický cieľ
ŠC Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika
katastrof
ŠC Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a
zelenej infraštruktúry
ŠC Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility
ŠC Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v
oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a inovácie
ŠC Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci,
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie...
ŠC Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu
„ľudia ľuďom“

EFRR + národný
príspevok

EFRR bez TP

EFRR pre TP

EFRR spolu

17,073,062.62

1,195,114.38

18,268,177.00

22,835,221.25

7,757,187.85

543,003.15

8,300,191.00

10,375,238.75

23,005,740.19

1,610,401.81

24,616,142.00

30,770,177.50

62,649,561.68

4,385,469.32

67,035,031.00

83,793,788.75

2,585,728.97

181,001.03

2,766,730.00

3,458,412.50

7,757,187.85

543,003.15

8,300,191.00

10,375,238.75

120,828,469.16

8,457,992.84 129,286,462.00 161,608,077.50
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Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)
Poľská strana
zákon z 3.10.2008 o poskytovaní informácií o životnom prostredí a
jeho ochrane, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia a o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Slovenská strana
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)
Proces SEA
 oznámenie o strategickom dokumente
 rozsah hodnotenia strategického dokumentu
 predloženie správy o hodnotení a návrhu SD
 verejné prerokovanie správy o hodnotení
 vypracovanie odborného posudku
 vydanie stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
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Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)
Správa o hodnotení
Posúdenie súčasného stavu a vývoja v prípade, ak by sa ciele Programu
nerealizovali;
Posúdenie cieľov SD vo vzťahu k iným relevantným strategickým dokumentom na
národnej a medzinárodnej úrovni;
Posúdenie významných účinkov SD na životné prostredie vrátane zdravia;
Posúdenie kumulatívnych vplyvov SD;
Posúdenie cezhraničných vplyvov;
Návrh opatrení na zmiernenie vplyvov;
Návrh monitorovania implementácie SD.
14

Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)
Významné pozitívne vplyvy (investičné projekty)

Zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy, realizácia
aktivít na zadržiavanie dažďovej vody v krajine
Projekty na zabezpečenie chránených území, napr. náučné
chodníky a turistické chodníky
Výstavba cyklistických chodníkov a chodníkov pre peších
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