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Príloha č. 2 

 

AKČNÝ PLÁN PHSR TTSK NA ROKY 2016 – 2020 

 

Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

Špecifický cieľ: 1.1. Posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie podnikateľského 

prostredia 

1.1.1. Vytváranie 

a rozširovanie kapacít pre 

vývoj produktov a služieb 

2016 - 

2020 

obce, mestá, 

neziskový sektor, 

podnikateľské 

subjekty  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

1.1.2. Budovanie 

infraštruktúry a rozvoj služieb 

v regióne 

2016 - 

2020 

obce, mestá, 

neziskový sektor, 

podnikateľské 

subjekty  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

1.1.3. Vytváranie podmienok 

pre budovanie a rozvoj 

kvalitnej podnikateľskej 

infraštruktúry 

2016 - 

2020 

obce, mestá, 

neziskový sektor, 

podnikateľské 

subjekty 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet aktivít na 

podporu podnikania   

Počet realizovaných 

projektov  

1.1.4. Podpora klastrovej 

politiky, regionálnych 

technologických platforiem 

a neformálnej spolupráce 

2016 - 

2020 

klastre, 

samosprávny kraj 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet aktivít 

organizovaných 

klastrom 

Počet aktivít, 

organizovaných 

v spolupráci so 

samosprávou  

Počet využitých 

priemyselných 

parkov  

Počet 

podnikateľských 

inkubátorov  

1.1.5. Vytváranie priaznivého 

prostredia pre podnikanie 

a podpora rozvoja 

mikropodnikov a malého 

a stredného podnikania 

2016 - 

2020 

obce, mestá, 

neziskový sektor, 

podnikateľské 

subjekty 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

1.1.6. Tvorba strategických 

a rozvojových  dokumentov 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

neziskový sektor, 

podnikateľské 

subjekty 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

pripravovaných 

dokumentov  

Počet 

vypracovaných 

dokumentov  

Špecifický cieľ: 1.2.  Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

1.2.1. Podpora inovácií 

v podnikoch a vo firmách, a to 

vo všetkých oblastiach 

hospodárstva 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet aktivít na 

podporu inovácií   

Počet realizovaných 

projektov  
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

1.2.2. Podpora výskumu 

a vývoja v rámci všetkých 

odvetví hospodárstva 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor, výskumné 

ústavy odvetvia 

hospodárstva  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov  

1.2.3. Podpora a zlepšenie 

spolupráce medzi malými 

a strednými podnikmi v rámci 

výskumu, vývoja a inovácií, 

a to aj za účasti vysokých 

škôl, univerzít a relevantných 

inštitúcií 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor, výskumné 

ústavy odvetvia 

hospodárstva 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

Počet aktivít, 

zrealizovaných v  

spolupráci s VŠ a 

univerzít 

1.2.4. Podpora spolupráce 

výskumných organizácií 

a priemyselných partnerov 

 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor, 

podnikatelia, 

výskumné ústavy 

odvetvia 

hospodárstva 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov 

1.2.5. Zlepšenie využiteľnosti 

výstupov výskumu a vývoja v 

praxi 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet centier 

excelentných 

výskumov  

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

1.2.6. Rozvoj infraštruktúry 

výskumu a inovácií   

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 1.3.  Podpora rozvoja cestovného ruchu a športu 

1.3.1. Podpora tematicky 

orientovaných produktov 

a zvyšovanie kvality služieb 

a ľudských zdrojov  

2016 - 

2020 

podnikatelia 

v oblasti CR, 

obce, mestá, 

združenia, klastre  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Počet vybudovaných 

ihrísk 

Počet 

zrekonštruovaných 

ihrísk 

Počet oddychových 

zón, určených na 

športové aktivity 

Počet 

zrealizovaných 

vzdelávaní, 

zameraných na šport 

a CR  

1.3.2. Budovanie a obnova 

cyklotrás, turistických trás 

a modernizácia služieb pre 

užívateľov 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia, 

podnikateľské 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov 
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

subjekty Počet b/km 

vybudovaných 

cyklotrás  

Počet b/km 

zrekonštruovaných 

cyklotrás  

Počet značení 

cyklotrás  

1.3.3. Propagácia cestovného 

ruchu a jeho produktov 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia,  klastre, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikateľský 

sektor  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov na 

podporu CR 

Počet prezentácií, 

výstav 

Počet realizovaných 

projektov  

1.3.4. Podpora 

inštitucionálnych kapacít, 

koordinujúcich rozvoj 

cestovného ruchu 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

klastre, združenia, 

obce, mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet klastrov 

Počet oblastných 

združení, 

informačných 

stredísk a kancelárií 

1.3.5. Podpora 

podnikateľského prostredia 

v cestovnom ruchu 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vytvorených 

nových pracovných 

miest v CR 

1.3.6. Certifikácia služieb 

cestovného ruchu 

2016 - 

2020 

podnikateľský 

sektor, združenia 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet  

certifikovaných 

zariadení v CR 

Špecifický cieľ: 1.4.  Verejná osobná a nemotorová doprava, prepájanie kraja s  dopravnými 

sieťami a zlepšenie dopravnej  dostupnosti regiónu 

1.4.1. Zvýšenie atraktivity  

a konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy 

a nemotorovej dopravy 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

SAD, 

mestá, 

podnikateľský 

sektor  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet prepravených 

osôb 

Počet liniek 

v mestskej 

a prímestskej 

doprave 

Počet spojov 

verejnej osobnej 

dopravy  

1.4.2. Podpora nemotorovej 

dopravy 
2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Nehodovosť 

cyklistov v kraji  

Počet strategických 

dokumentov pre 

nemotorovú dopravu 

1.4.3. Podpora železničnej, 

leteckej a vodnej dopravy  
2016 - 

2020 
MDVaRR SR 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet prepravených 

osôb leteckou 

dopravou 

Počet prepravených 

osôb železničnou 

dopravou  

Počet 

zmodernizovaných 

vodných prístavov  
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

1.4.4. Tvorba miestnych 

a regionálnych 

analytických, koncepčných 

a strategických dokumentov 

za oblasť dopravy, vrátane 

propagácie 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

pripravovaných 

dokumentov  

Počet 

vypracovaných 

dokumentov 

Počet 

zaktualizovaných 

strategických 

dokumentov 

Počet web-portálov  

Počet mobilných 

aplikácií 

na propagáciu 

cyklistickej dopravy 

1.4.5. Rekonštrukcia 

a výstavba miestnych 

komunikácií, 

chodníkov, križovatiek 

a dopravnej obslužnosti 

2016 - 

2020 
mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Dĺžka 

zrekonštruovaných, 

zmodernizovaných 

a vybudovaných 

miestnych 

komunikácií, 

chodníkov, ulíc, 

parkovísk 

a verejných 

priestranstiev 

1.4.6. Zlepšenie kvality 

vozového parku 

autobusovej dopravy 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet nových 

ekologických  

autobusov 

Počet nových 

autobusov s plošinou 

pre imobilných 

občanov  

1.4.7. Celoročná bezpečná 

a udržiavaná cestná sieť v 

kraji 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Dĺžka preferenčných 

autobusových 

pruhov  

Dĺžka a počet 

vybudovaných 

protihlukových  

opatrení  

Počet a dĺžka 

vybudovaných 

systémov 

odvodnenia  

Počet zakúpenej 

techniky a strojov na 

údržbu ciest   

Špecifický cieľ: 1.5.  Prepájanie kraja  komunikačnými sieťami a zlepšenie komunikačnej 

dostupnosti v rámci samotného regiónu 

1.5.1. Podpora rozvoja 

telekomunikačných 

a prenosových sietí 

2016 - 

2020 
MDVaRR SR 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet regionálnych 

sietí  
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

1.5.2. Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti e-

Government služieb pre 

občanov regiónu 

a posilnenie aplikácií IKT 

v rámci elektronickej 

správy 

2016 - 

2020 
MV SR 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet organizácií 

využívajúcich IKT 

1.5.3. Podpora služieb 

a  využívania informačných 

a komunikačných technológií 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

špecializovaná 

štátna správa, 

verejná správa 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet inštitúcií 

využívajúcich IKT 

Špecifický cieľ: 1.6.  Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom 

na rozvoj multimodálneho dopravného systému a podpora regionálnej a 

miestnej mobility 

1.6.1. Spracovanie 

strategických dokumentov, 

štúdií, akčných plánov a 

miestnych/regionálnych 

plánov udržateľnej mobility  

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

pripravovaných 

dokumentov  

Počet 

vypracovaných 

dokumentov 

Počet 

zaktualizovaných 

strategických 

dokumentov 

1.6.2. Rekonštrukcia 

a modernizácia ciest II. a III. 

triedy na území TTSK 

2016 - 

2020 
samosprávny kraj 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet pripravených 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

Počet km 

zrekonštruovaných  

ciest II. a III. triedy 

1.6.3. 

Rekonštrukcia, modernizáci

a a výstavba mostných 

objektov kraja 

2016 - 

2020 

 

 

samosprávny kraj 

 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet pripravených 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

Počet 

zrekonštruovaných 

mostných objektov  

1.6.4. Pravidelná údržba ciest 

vo vlastníctve TTSK vrátane 

horského priechodu 

2016 - 

2020 
samosprávny kraj 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet pripravených 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

Počet km 

udržiavaných ciest 

a upravenej zelene 

1.6.5. Odstraňovanie 

kritických nehodových lokalít, 

kritických uzlov a križovatiek 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

inteligentných 

križovatiek 

Počet kruhových 
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

križovatiek 

a signalizačných 

zariadení 

1.6.6. Zmiernenie negatívnych 

dopadov cestnej premávky na 

obyvateľov miest a obcí 

a zvýšenie kvality ich života 

2016 - 

2020 
MDVaRR SR 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vonkajších 

okruhov a ich dĺžka 

v km 

1.6.7. Zlepšenie dostupnosti 

k cestnej infraštruktúre TEN-T 

a cestám I. triedy 

2016 - 

2020 
samosprávny kraj 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

spojníc medzi 

cestami I. a II. triedy  

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

spojníc medzi 

diaľnicami a cestami 

I. triedy  

Špecifický cieľ: 1.7.  Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

1.7.1. Podpora miestnych 

stratégií rozvoja a spolupráce 

na vidieku 

2016 - 

2020 

obce, združenia, 

mikroregióny, 

MAS 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet integrovaných 

stratégií 

1.7.2. Rozvoj 

poľnohospodárskych 

samostatne hospodáriacich 

subjektov, biohospodárstva, 

lesného a rybného 

hospodárstva, podpora 

rozvoja mikropodnikov 

a malého a stredného 

podnikania na vidieku  

2016 - 

2020 

organizácie, 

poskytujúce 

poradenské služby 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet aktivít 

v oblasti poradenstva 

1.7.3. Podpora verejno – 

súkromných partnerstiev 

a miestnych akčných skupín 

a mikroregiónov 

2016 - 

2020 

mikroregióny, 

združenia, MAS, 

obce  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet aktivít 

spolupracujúcich 

subjektov  

1.7.4. Podpora 

konkurencieschopného, 

environmentálne 

udržateľného, hospodársky 

životaschopného a sociálne 

zodpovedného rybolovu 

a akvakultúry 

2016 - 

2020 

podnikateľské 

subjekty z oblasti 

chovu rýb  a ich 

spracovania  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet rybochovných 

zariadení a rybníkov 

Počet 

zmodernizovaných 

zariadení na 

spracovanie rýb 

Počet novoprijatých 

zamestnancov 

1.7.5.Podpora investícií do 

poľnohospodárskych 

podnikov,  

modernizácia infraštruktúry, 

spracovanie a uvádzanie na 

trh 

poľnohospodárskych 

výrobkov, podpora 

ekologického 

poľnohospodárstva  

2016 - 

2020 

podnikateľské 

subjekty z oblasti 

poľnohospodárstv

a 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet nových 

poľnohospodárskych 

obydlí a agrosídiel 

Počet 

zmodernizovaných, 

zrekonštruovaných 

poľnohospodárskych 

budov a dvorov 
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

1.7.6. Podpora začínajúcim 

mladým a malým 

poľnohospodárskym 

podnikom a farmárom 

2016 - 

2020 

podnikateľské 

subjekty z oblasti 

poľnohospodárstv

a 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

priestorov pre 

živočíšnu výrobu  

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

priestorov pre 

skladovanie 

rastlinnej produkcie 

Počet zariadení 

vybavených novou 

technológiou 

1.7.7. Podpora na prevenciu 

škôd a obnovu lesov, 

poškodených lesnými 

požiarmi a prírodnými 

katastrofami a katastrofickými 

udalosťami 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

urbárske zväzy 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

diel a objektov, 

určených na ochranu 

pred prírodnými 

katastrofami  

Počet 

zrekonštruovaných 

lesných ciest 

1.7.8. Podpora spolupráce 

subjektov, pôsobiacich 

v  poľnohospodárstve, 

potravinárstve, lesnom 

hospodárstve a rozvoji vidieka 

2016 - 

2020 

podnikateľské 

subjekty, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

spolupracujúcich 

subjektov 

v  poľnohospodárstv

e, potravinárstve, 

lesnom hospodárstve 

a rozvoji vidieka 

1.7.9. Podpora investícií do 

nepoľnohospodárskych 

činností na vidieku 
2016 - 

2020 

podnikateľské 

subjekty, obce, 

združenia, 

neziskové 

organizácie, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

fariem, zameraných 

na agroturistiku, 

animoterapiu, lesnú 

pedagogiku, 

športový rybolov, 

poľovníctvo 

1.7.10. Podpora miestneho 

rozvoja v rámci iniciatívy 

Leader a ďalších relevantných 

programov a platforiem 

2016 - 

2020 
MAS 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet aktivít v rámci 

spolupráce MAS 

Špecifický cieľ: 1.8.  Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce 

1.8.1. Spolupráca v oblasti 

posilnenia inštitucionálnych 

kapacít subjektov, 

pôsobiacich v oblasti 

hospodárstva a vytváranie 

sietí a partnerstiev pre 

potreby realizácie 

spoločných aktivít 

a spoločných projektov 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

podnikateľské 

subjekty, 

združenia, 

mikroregióny, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet aktivít v rámci 

cezhraničnej 

spolupráce 

1.8.2. Rozvoj spolupráce 

všetkých cezhraničných, 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  
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Prioritná oblasť: Hospodárska 

Opatrenie/aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovední Financovanie Ukazovateľ výstupu 

nadnárodných 

a medzinárodných platforiem 

podnikateľské 

subjekty, 

združenia, 

mikroregióny, 

mimovládne 

organizácie 

Počet aktivít 

zameraných na 

poradenstvo 

Počet prezentačných 

aktivít 

Počet realizovaných 

projektov 

1.8.3. Príprava spoločných 

projektov cezhraničného 

a nadnárodného významu, 

zabezpečujúcich rozvoj 

územia a účasť v 

cezhraničných 

a medzinárodných 

projektoch 
 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

podnikateľské 

subjekty, 

združenia, 

mikroregióny, 

výskumné ústavy 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet pripravených 

projektov 

Počet aktivít 

zameraných na 

výskum a inovácie 

Počet aktivít 

miestnych 

samospráv  

1.8.4. Podpora klastrovej 

politiky 

2016 - 

2020 

klastre, 

samosprávny kraj 
EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet založených 

klastrov 
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

Špecifický cieľ: 2.1.  Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania 

2.1.1. Rozširovanie 

kapacít existujúcich 

objektov predškolských 

a školských zariadení 

všetkých typov 

prístavbou, nadstavbou, 

rekonštrukciou, zmenou 

dispozície objektov 

(možnosť využitia 

kontajnerových stavieb) 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

súkromný sektor, 

cirkvi 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

zrekonštruovaných 

a zmodernizovaných 

predškolských 

a školských zariadení 

Počet 

zrekonštruovaných 

a zmodernizovaných 

odborných učební 

2.1.2. Zvýšenie kvality 

a efektívnosti 

celoživotného 

vzdelávania, 

prehlbovanie 

a zvyšovanie kvalifikácie 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

samosprávny 

kraj, obce, mestá, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

centier vzdelávania  

Počet vzdelávacích 

kurzov a programov  

2.1.3. Skvalitnenie 

predprimárneho, 

primárneho a 

stredoškolského 

vzdelávania a zvýšenie 

atraktívnosti odborného 

vzdelávania 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

podnikatelia, 

cirkvi 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

a zrekonštruovaných 

dopravných ihrísk 

Počet škôl, zapojených 

do duálneho 

vzdelávania  

Počet predškolských 

a školských zariadení 

s inkluzívnym 

vzdelávaním 

Počet centier 

odborného vzdelávania 

2.1.4. Prevencia 

a zníženie miery 

predčasného ukončenia 

školskej dochádzky 

2016 - 

2020 

Štátna správa, 

mestá, obce, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vzdelávacích 

aktivít, zameraných na 

dlhodobú 

nezamestnanosť  

Počet motivačných 

programov, 

zameraných na 

vzdelávanie a sociálne 

začlenenie 

Špecifický cieľ: 2.2.  Zvyšovanie zamestnanosti všetkých vekových skupín obyvateľstva  

v  produktívnom veku za účelom minimalizácie nezamestnanosti v regióne 

2.2.1. Zvýšenie 

zamestnanosti, 

zamestnateľnosti a 

zníženie nezamestnanosti 

s osobitným dôrazom na 

dlhodobo 

nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších 

a zdravotne postihnutých 

osôb 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

samosprávny 

kraj, obce, mestá, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet rekvalifikačných 

kurzov pre 

znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva 

Počet rekvalifikačných 

kurzov  

Počet chránených 

dielní 
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

2.2.2. Zvýšenie kvality a 

kapacity verejných 

služieb zamestnanosti na 

meniace sa potreby a 

požiadavky trhu práce 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

samosprávny 

kraj, obce, mestá, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vzdelávacích 

aktivít, zameraných na 

zamestnanosť  

2.2.3. Zlepšenie 

podmienok pre 

zosúladenie 

pracovného a 

rodinného života, 

rovnosť medzi mužmi 

a ženami vo všetkých 

oblastiach 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

samosprávny 

kraj, obce, mestá, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

2.2.4. Podpora vytvárania 

podmienok pre tvorbu 

nových pracovných miest 

v oblasti znalostnej 

ekonomiky, kreatívneho 

priemyslu a ďalších 

perspektívnych odvetví 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, obce, mestá, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

centier, zameraných na 

znalostnú ekonomiku 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest pre 

kreatívne centrá  

Počet aktivít, 

zameraných na 

začínajúcich 

kreatívnych umelcov  

Počet poradenských 

a vzdelávacích aktivít 

Špecifický cieľ: 2.3.  Podpora poskytovania sociálnych služieb a sociálna inklúzia 

2.3.1. Skvalitňovanie 

poskytovania sociálnych 

služieb 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybavených, 

zrekonštruovaných 

centier zdravia 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov  

2.3.2. Podpora 

podnikateľskej činnosti 

v sociálnych službách 

a pomoci 

znevýhodneným 

obyvateľom 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

podnikatelia, 

cirkvi 

mimovládne 

organizácie  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov 

2.3.3. Podpora pri 

zabezpečovaní 

zvyšovania vzdelanostnej 

úrovne a integrácie 

príslušníkov 

marginalizovaných 

komunít 

a znevýhodnených 

a ohrozených osôb v kraji 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

obce, mestá, 

cirkvi 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet predškolských 

zariadení pre 

marginalizované 

skupiny obyvateľstva 

Počet aktivít pre 

marginalizované 

skupiny obyvateľstva 

Počet motivačných 

programov, 

zameraných na 

adaptáciu na 
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

pracovnom trhu  

2.3.4. Podpora pri 

prechode 

z inštitucionálnej na 

komunitnú starostlivosť  

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet zariadení, 

zabezpečujúcich 

služby na komunitnej 

báze 

Počet podaných 

projektov 

Počet realizovaných 

projektov 

2.3.5. Podpora 

dobrovoľníckej činnosti 

postihnutým, a inak 

znevýhodneným 

obyvateľom kraja 

2016 - 

2020 

obce, mestá, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet dobrovoľníkov 

v opatrovateľskej 

službe 

2.3.6. Podpora 

informačných služieb v 

sociálnej oblasti 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet využívaných 

monitorovacích 

a signalizačných 

systémov prvej 

pomoci  

2.3.7. Výstavba, 

rekonštrukcia, 

rozširovanie  

a modernizácia 

existujúcich sociálnych 

zariadení, zabezpečenie 

materiálno - technického 

vybavenia zariadení, 

vrátane motorových 

vozidiel a garáží 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikatelia  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

zrekonštruovaných 

a zmodernizovaných 

sociálnych zariadení  

Počet bezbariérových 

vstupov do zariadení  

Počet sociálnych 

taxíkov  

Počet 

novovzniknutých 

pracovných miest  

2.3.8. Podpora 

vytvárania podmienok 

pre akreditované 

subjekty s výkonom 

opatrení v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikatelia 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet nízkoprahových 

komunitných centier  

Počet vzdelávacích 

aktivít  

Počet 

zrekonštruovaných 

objektov pre sociálne 

služby  

2.3.9. Podpora vzniku 

špecializovaných 

zariadení, zariadení 

podporovaného bývania 

a rehabilitačných stredísk 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

cirkvi, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikatelia 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

zrekonštruovaných, 

novovytvorených  

denných stacionárov  

Počet denných centier  

Počet 

zrekonštruovaných 

zariadení pre 

zdravotne 

znevýhodnené deti  

Počet mobilných 

jednotiek sociálnej 

starostlivosti  
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

2.3.10. Výstavba 

sociálnych bytov, 

nájomných bytov a  

rodinných domov 

2016 - 

2020 
obce, mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet sociálnych 

a nájomných bytov  

Počet sociálnych 

rodinných domov  

Špecifický cieľ: 2.4.  Zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb a integrácia 

primárnej zdravotnej starostlivosti v kraji 

2.4.1. Podpora 

aktuálnych trendov, 

spĺňajúcich podmienky 

kvalitného personálneho 

a technického vybavenia 

zdravotníckych zariadení 

2016 - 

2020 

MZ SR, 

združenia  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov  

Počet vzdelávacích 

aktivít pre 

zdravotníckych 

pracovníkov  

2.4.2. Podpora 

rekonštrukcie 

a rozširovania 

zdravotníckej 

infraštruktúry za účelom 

zvýšenia efektivity 

a kvality poskytovaných 

služieb 

2016 - 

2020 

mestá, obce, 

združenia  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

centier zdravia 

Počet zateplených 

zdravotníckych 

zariadení  

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov  

2.4.3. Podpora 

modernizácie 

zdravotníckej 

infraštruktúry, vrátane 

integrácie primárnej 

zdravotníckej 

starostlivosti 

2016 - 

2020 

MZ SR, mestá, 

obce, združenia, 

mimovládne 

organizácie  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

integrovaných centier  

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

2.4.4. Podpora 

implementácie nových 

diagnostických 

terapeutických postupov 

2016 - 

2020 

MZ SR, 

združenia  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 2.5.  Zachovanie kultúrneho dedičstva a zabezpečenie rozvoja kultúry, 

kultúrnych a osvetových zariadení,  zachovanie kultúrnych a ľudových 

tradícií kraja 

2.5.1. Podpora 

budovania, rekonštrukcie 

a modernizácie 

kultúrnych a osvetových 

zariadení kraja 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet 

zrekonštruovaných, 

zmodernizovaných 

kultúrnych objektov 

Počet 

zmodernizovaných 

a vybudovaných 

amfiteátrov a kín 

2.5.2. Rozvoj a podpora 

kreatívneho priemyslu, 

vrátane budovania  

kreatívnych centier 

v kraji 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet vybudovaných 

kultúrnych 

inkubátorov 

a kreatívnych centier  

2.5.3. Podpora aktivít na 2016 - samosprávny EŠIF, vlastné Počet aktivít, 
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

zachovanie ľudových 

tradícií regiónu 

2020 kraj, mestá, obce, 

združenia, 

mikroregióny, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikateľský 

sektor 

a iné zdroje zameraných na 

zachovanie ľudových 

tradícií a ich 

propagáciu 

2.5.4. Podpora knižnično 

- informačných služieb 

pre obyvateľov kraja 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Počet bibliobusov 

Počet zakúpených 

nových knižných 

titulov 

2.5.5. Zabezpečenie 

a podpora spolupráce pre 

voľnočasové kultúrne 

a umelecké aktivity 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

združenia, 

mikroregióny, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet zorganizovaných 

kultúrnych, 

umeleckých 

a športových podujatí  

2.5.6. Podpora pri 

zabezpečovaní 

kultúrnych aktivít 

obyvateľstva, vrátane 

znevýhodnených skupín 

obyvateľstva 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

združenia, 

mikroregióny, 

mimovládne 

organizácie, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Počet zorganizovaných 

kultúrnych, 

umeleckých 

a športových podujatí  

2.5.7. Subvencia pri 

zachovaní kultúrneho 

dedičstva   

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet revitalizovaných 

nevyužitých 

kultúrnych pamiatok 

a pamiatkových 

objektov  

Počet vybudovaných 

kultúrno-poznávacích 

trás 

Počet obnovených 

technických 

a kultúrnych pamiatok  

2.5.8. Ochrana kultúrno 

- historických 

krajinných štruktúr 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 2.6.  Vypracovanie koncepcií, dokumentov, zabezpečujúcich informovanosť 

v sociálnej oblasti 

2.6.1. Vypracovanie 

koncepcií, dokumentov, 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet dokumentov, 

koncepcií, štúdií 
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Prioritná oblasť: Sociálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ výstupu  

zabezpečujúcich 

informovanosť 

v sociálnej oblasti 

združenia, 

podnikateľský 

sektor, cirkvi, 

mikroregióny,  

a projektových 

dokumentácií za 

sociálnu oblasť 

Špecifický cieľ: 2.7.  Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce 

2.7.1. Podpora pri 

ochrane, propagácii 

a rozvoji kultúrneho 

dedičstva 

2016 - 

2020 

samosprávny 

kraj, mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor, cirkvi, 

mikroregióny,  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

2.7.2. Príprava 

a vykonávanie 

spoločných vzdelávacích, 

odborných vzdelávacích 

a školiacich programov 

s cieľom zlepšenia 

uplatniteľnosti na trhu 

práce 

2016 – 

2020 

samosprávny 

kraj, štátna 

správa, mestá, 

obce, združenia, 

podnikateľský 

sektor,  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

2.7.3. Podpora rozvoja 

zamestnanosti a pomoci 

štruktúram, ktoré 

poskytujú komunálne 

služby zamerané na 

tvorbu nových 

pracovných miest  

2016 – 

2020 

samosprávny 

kraj, štátna 

správa, mestá, 

obce, združenia, 

podnikateľský 

sektor, 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 

2.7.4. Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy 

a zainteresovaných strán 

a efektivity verejnej 

správy prostredníctvom 

činností, posilňujúcich 

inštitucionálne kapacity 

a efektívnosť orgánov 

verejnej správy 

2016 - 

2020 
verejná správa 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet realizovaných 

projektov 
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Prioritná oblasť: Environmentálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ 

výstupu  

Špecifický cieľ: 3.1.  Investície do vodného hospodárstva 

3.1.1. Podpora účinného 

a efektívneho využívania 

vlastných zdrojov 

v oblasti vodného 

hospodárstva  

2016 – 

2020 

vodárenské 

spoločnosti, 

MPaRV SR 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.1.2. Kooperácia so 

susednými štátmi, krajmi, 

regiónmi pri 

obmedzovaní imisií 

a znečistenia 

pritekajúcich vodných 

tokov   

2016 – 

2020 

Slovenský 

vodohospodársky 

podnik, š. p. 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.1.3. Podpora zlepšenia 

pripravenosti na prípadné 

havárie, živelné pohromy, 

alebo iné riziká v regióne, 

ktoré vznikajú zmenou 

klímy 

2016 – 

2020 

Slovenský 

vodohospodársky 

podnik, š. p., 

verejná správa 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.1.4. Podpora pri 

rekonštrukcii a budovaní 

vodovodných sietí, 

objektov a zariadení 

verejného vodovodu, 

verejnej kanalizácie a 

čistiarní odpadových vôd 

2016 – 

2020 

vodárenské 

spoločnosti  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.1.5. Integrovaný 

manažment povodí   

2016 – 

2020 

Slovenský 

vodohospodársky 

podnik, š. p., obce, 

mestá  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 3.2.  Zabezpečenie ochrany ovzdušia pred vysokým množstvom znečisťujúcich 

látok do ovzdušia 

3.2.1. Podpora 

inovatívnych technológií 

na zlepšenie ochrany 

životného prostredia 

a zníženia miery 

znečistenia ovzdušia 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

mestá, obce, 

podnikateľský 

sektor  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 3.3.  Skvalitnenie nakladania s odpadmi 

3.3.1. Podpora systému 

zberu, separácie a 

zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu a 

odstraňovanie 

environmentálnych záťaží 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

mestá, obce, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet 

vybudovaných 

zberných dvorov 

3.3.2. Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov a 

2016 - 

2020 

štátna správa, 

mestá, obce, 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  
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Prioritná oblasť: Environmentálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ 

výstupu  

predchádzanie vzniku 

odpadov 

podnikateľský 

sektor 

Počet 

realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 3.4.  Efektívne využívanie prírodných zdrojov, ekosystémov a ekosystémových 

služieb, starostlivosť o pôdu a lesy 

3.4.1. Podpora 

ekonomických aktivít 

v oblasti investícií, 

využitia dreva, podpora 

udržateľnosti z pohľadu 

ich spoločenských 

a rekreačných funkcií 

2016 - 

2020 

štátne lesy, 

združenia, obce, 

mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet ekocentier  

3.4.2. Podpora na 

zabezpečenie 

podmienok pre 

zachovanie biologickej 

diverzity,  zlepšenie 

stavu ekosystémov 

a využívanie 

ekosystémových 

služieb  

2016 - 

2020 

MŽP SR, verejná 

správa, obce, mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

 

3.4.3. Zlepšenie stavu 

životného prostredia 

v obciach a mestských 

oblastiach 

2016 - 

2020 
mestá, obce 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.4.4. Regenerácia 

a využitie 

nevyužívaných 

objektov a areálov 

brownfields 

a vnútroblokov sídlisk 

s cieľom zlepšenia 

kvality života 

obyvateľov v mestách, 

obciach a mestských 

oblastiach 

2016 - 

2020 

mestá, obce, 

podnikateľský 

sektor  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.4.5.Spracovanie 

koncepcií, dokumentov, 

zabezpečujúcich 

informovanosť 

v environmentálnej 

oblasti 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

štátna správa,   

mestá, obce, 

združenia, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 3.5.  Vytváranie vhodných podmienok pre výrobu, energetickú efektívnosť a 

distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov 

3.5.1. Podpora 

energetickej efektívnosti  a 

využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov  

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

štátna správa, obce, 

mestá, 

podnikateľský 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 
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Prioritná oblasť: Environmentálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ 

výstupu  

sektor, združenia  projektov 

3.5.2. Zvyšovanie 

energetickej efektívnosti 

verejných budov a 

bytových domov 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

štátna správa, obce, 

mestá, 

podnikateľský 

sektor, združenia 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.5.3. Podpora znižovania 

závislosti kraja na dovoze 

energií s cieľom zníženia 

energetickej náročnosti 

a zvýšenia využitia 

obnoviteľných zdrojov 

energie na celkovej 

spotrebe energií 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia, štátna 

správa, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.5.4. Podpora 

modernizácie, 

rekonštrukcie 

a rozširovania 

infraštruktúry v oblasti 

energetiky a infraštruktúry 

pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov 

energie 

2016 – 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia, štátna 

správa, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.5.5. Podpora 

udržateľného využívania 

prírodných, surovinových 

a energetických zdrojov 

2016 – 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia, štátna 

správa, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.5.6. Podpora klastrových 

činností v oblasti 

energetiky 

a obnoviteľných zdrojov 

energie 

2016 – 

2020 

klastre, 

samosprávny kraj, 

mestá 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet aktivít, 

organizovaných 

klastrami v danej 

oblasti 

3.5.7. Podpora využívania 

systémov 

centralizovaného 

zásobovania teplom 

2016 – 

2020 

mestá, verejná 

správa, obce, 

samosprávny kraj  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

3.5.8. Uplatňovanie 

nízkouhlíkového 

hospodárstva  

2016 – 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

združenia, štátna 

správa, 

podnikateľský 

sektor 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Špecifický cieľ: 3.6.  Podpora medzinárodnej, nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce 

3.6.1. Podpora spolupráce 2016 - samosprávny kraj, EŠIF, vlastné Počet podaných 
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Prioritná oblasť: Environmentálna 

Opatrenie/aktivita  Termín 

(rok) 

Zodpovední  Financovanie  Ukazovateľ 

výstupu  

v oblasti ochrany 

a koordinovaného 

riadenia prírodne 

významných území 

s cieľom zachovania 

biodiverzity 

cezhraničného územia 

a prispievania k stabilite 

ekosystémov 

2020 obce, mestá, 

výskumné ústavy, 

štátna správa 

a iné zdroje projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet aktivít, 

zameraných na 

prevenciu 

a ochranu pôdy 

3.6.2. Podpora 

spoločného plánovania, 

koordinácie a praktických 

riešení pre ekologicky 

priaznivé, nízkouhlíkové 

a bezpečnejšie dopravné 

systémy a služby v 

pohraničí 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

podnikateľský 

sektor  

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet strategických 

dokumentov, 

zameraných na 

optimálnu 

organizáciu 

verejnej dopravy  

3.6.3. Rozvoj spoločných 

cezhraničných iniciatív 

v oblasti životného 

prostredia 

2016 - 

2020 

samosprávny kraj, 

obce, mestá, 

podnikateľský 

sektor, štátna 

správa 

EŠIF, vlastné 

a iné zdroje 

Počet podaných 

projektov  

Počet 

realizovaných 

projektov 

Počet školení, 

zameraných na 

oblasť životného 

prostredia 

Počet aktivít, 

zameraných na 

ochranu ŽP 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest  

 

 

 

 


