
K bodu rokovania: č. 6 

 
 

        Spišská Nová Ves,  31. 7. 2014 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 11. 08. 2014 
 
PREDMET:    Nadviazanie spolupráce s poľským mestom – gminou 
Myślenice za účelom realizácie spoločných aktivít v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 - 2020 
 
 
 
 
Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD.,   primátor mesta 
                           
Spracoval:      Mgr. Ivana Tomajková, kancelária primátora 
                           
Prerokované:    ----- 
 
Dôvod predloženia:   realizácia spoločných aktivít v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce PL – SK 2014 - 2020 
 
Podpisy:  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
         
schvaľuje  

uzavretie partnerskej zmluvy s poľským mestom – gminou Myślenice za účelom 
realizácie spoločných aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 
2020. 
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Dôvodová správa 
 
  
 Členovia Rady Združenia Euroregión „Tatry“ boli na svojom zasadnutí dňa 07. 04. 2014 
v Ružomberku informovaní o priebehu zasadnutí pracovnej skupiny a pracovnej podskupiny 
pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. 
Jedným z bodov programu rokovaní bolo aj rozšírenie oprávneného územia žiadateľov. 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika bude v programovacom 
období 2014 – 2020 rozšírený aj o žiadateľov (samosprávy, komory, školy, neziskové 
organizácie, záujmové združenia právnických osôb, EZÚSy, Krajské a oblastné organizácie 
cestovného ruchu, atď.) so sídlom v okrese Spišská Nová Ves. Ing. Peter Petko – zástupca 
mesta Spišská Nová Ves a člen Rady Združenia Euroregión „Tatry“ na zasadnutí v Ružomberku 
požiadal kanceláriu Združenia Euroregión „Tatry“ o nájdenie adekvátneho partnera pre mesto 
Spišská Nová Ves, ktoré by sa nachádzalo na oprávnenom území pre nový Program 
cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020. Na základe komunikácie s poľským partnerom 
Zväzkom Euroregión „Tatry“ sa Euroregiónu „Tatry“ podarilo nájsť adekvátneho partnera pre 
mesto Spišská Nová Ves, ktoré prejavilo záujem o rozvoj slovensko-poľskej cezhraničnej 
spolupráce, a to konkrétne mesto Myślenice. Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami by 
sa stalo istým základom pre prípravu a realizáciu spoločných slovensko-poľských 
cezhraničných aktivít a projektov. Obe mestá by mohli byť zároveň nápomocné pri rozvoji 
spolupráce medzi ďalšími inštitúciami (oprávnenými žiadateľmi), ktoré majú sídlo 
v jednotlivých mestách. Prvá výzva v rámci tohto programu sa predpokladá v druhej polovici 
budúceho roka.  
Na Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020 vyčlení Poľská republika 100 mil. € a 
Slovenská republika 55 mil. €. Z poľskej alokácie bude pre Fond mikroprojektov 
zarezervovaných 15 mil. €. Zo slovenskej alokácie bude pre Fond mikroprojektov 
zarezervovaných 8,25 mil. €. V prílohe prikladáme informácie k investičným prioritám, ktoré 
budú podporované v období 2014 - 2020 v rámci Programu PL-SK v uvedením alokácií, ktoré 
budú na tieto aktivity vyčlenené. 
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Program cezhraničnej spolupráce Pol’sko – Slovenská republika 2014-2020 
(Návrh apríl 2014) 

 

1. Oprávnené územie  

Poľská strana Slovenská strana 

� subregión bielský (NUTSIII) 

� subregión nowosądecký (NUTSIII)  

� subregión oświęcimský (NUTSIII) 

� subregión krośnieńský (NUTSIII)  

� subregión przemyský (NUTSIII)  

+ okres pszczyńský (LAU1)  

+ okres myślenický (LAU1)  

+ okres rzeszowský (LAU1)  

+ mesto Rzeszów (LAU1)  

� Žilinský samosprávny kraj (NUTSIII)  

� Prešovský samosprávny kraj (NUTSIII)  

+ okres Spišská Nová Ves (LAU1)  

 
2. Ciele a typy aktivít  

PRIORITNÁ OS 1. 

Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia   

Investičná priorita 

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva  

Konkrétny ciel’ 

Zintenzívnenie využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi  

Typy aktivít 

� Výstavba alebo modernizácia infraštruktúry pre priemysel voľného času v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú 
súčasťou cezhraničných návštevníckych trás (napr. výstavba nových a modernizácia už 
existujúcich cezhraničných návštevníckych trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné 
náučné a tematické chodníky a súvisiaca infraštruktúra, spoločný lístkový systém, miesta 
so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, 
cezhraničná integrácia chodníkov, atď.)  

� Spoločné cezhraničné projekty obnovovacích a konzervačných prác, obnova rozvoja 
miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž návštevníckych trás.  

� Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného 
kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy).  

� Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva 
cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, 
samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a krajinnými 
oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami 
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v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: 
integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických 
konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora 
spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana 
biodiverzity).  

� Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.  

� Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia 
(napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, 
seminároch a kurzoch).  

� Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti 
ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo.  

� Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a 
prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj 
cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné 
kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a 
digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného 
dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a 
spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva, atď.  

� Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia.  

� Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia. 

 

Prijímateľmi môžu byť nasledujúce subjekty:  

� vládne a samosprávne jednotky, ich združenia a asociácie,  
� administratívne jednotky založené štátom alebo orgánmi samosprávy na účely poskytovania 

verejných služieb (napr. kultúrne, vedecké a vzdelávacie inštitúcie),  
� chránené prírodné územia a národné parky,  
� Štátne lesy,  
� neziskové mimovládne organizácie,  
� európske zoskupenia územnej spolupráce,  
� stredné školy, akademické strediská a univerzity.  

Podpora EFRR (v EUR) 

77 500 000  

 
 

PRIORITNÁ OS 2.  

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava   

1. Investičná priorita 

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou 
TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

1. Konkrétny ciel’ 

Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení   
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Typy aktivít   
� stavba alebo modernizácia dôležitých cezhraničných úsekov sietí, najmä výstavba alebo 

modernizácia cestnej infraštruktúry spájajúcej systémy dopravy na oboch stranách hranice  

Prijímateľmi môžu byť nasledujúce subjekty:  

� vládne a samosprávne jednotky, ich združenia a asociácie,  
� administratívne jednotky založené štátom alebo orgánmi samosprávy na účely poskytovania 

verejných služieb,  
� európske zoskupenia územnej spolupráce.  

Podpora EFRR (v EUR) 

49 600 000 

 
 

PRIORITNÁ OS 2.  

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava   

2. Investičná priorita 

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 

2. Konkrétny ciel’ 

Zlepšenie cezhraničnej prístupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej 
dopravy  

Typy aktivít   

� Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr. 
koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre 
cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, 
spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných 
systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných 
internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a 
mobilných vyhľadávačov, atď.  

� Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému 
dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie 
dostupných a stvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho 
cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.  

� Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. 
výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride”.  

Prijímateľmi môžu byť nasledujúce subjekty:  

� vládne a samosprávne jednotky, ich združenia a asociácie,  
� administratívne jednotky založené štátom alebo orgánmi samosprávy na účely poskytovania 

verejných služieb,  
� neziskové mimovládne organizácie,  
� európske zoskupenia územnej spolupráce.  
� akademické inštitúcie. 
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Podpora EFRR (v EUR) 

6 200 000 

 
 

PRIORITNÁ OS 3.  

Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania   

Investičná priorita 

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre zručnosti a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a 
školiacich programov    

Konkrétny ciel’ 

Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania   

Typy aktivít   

� Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov 
stredných škôl v sektore profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné 
programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na stredných 
školách, stáž, pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v 
odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách). 

� Aktivity určené pre cezhraničnú integráciu a formovanie spoločnej identity prostredníctvom 
koordinovaných vzdelávacích programov/iniciatív z oblasti histórie a kultúrneho dedičstva, 
ekológie, športu, jazykov.  

� Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, zameraná na 
pritiahnutie žiakov ako aj učiteľov stredných škôl zo zahraničia.  

� Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a 
obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, 
postgraduálne štúdium, programy a školenia,  

� Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného 
a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a 
nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a 
financovania systému školstva;   

� Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. 
mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie 
spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na 
cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným 
požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami na trhu práce a 
vzdelávacími inštitúciami).  

� Vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu rizika a bezpečnosti.  

Prijímateľmi môžu byť nasledujúce subjekty:  

� miestne a regionálne samosprávne jednotky,  
� stredné odborné školy, profesijné vzdelávacie a výskumné inštitúcie a centrá, mimovládne 

organizácie, centrálne/kultúrne inštitúcie spolupracujúce s partnerskými inštitúciami z 
cezhraničného územia,  

� európske zoskupenia územnej spolupráce.  

Podpora EFRR (v EUR)  
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12 400 000  

 
 

3. Rozpočet Programu 

Alokácia prostriedkov PCS PL – SK 
2014 – 2020  

PL SK 

100 mln EUR 55 mln EUR 

64,52% 35,48% 

Spolu  155,00 mln EUR 

 

Úroveň financovania – maximálne do 85% prostriedkov ERDF hodnoty projektu  

 
4. Tematická alokácia 

Prioritná os  % 
Mil. EUR 

PL SK Program 

1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a 
kultúrneho dedičstva cezhraničného územia   

50 50,00 27,50 77,50 

2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava   36 36,00 19,80 55,80 

3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania   

8 8,00 4,40 12,40 

Technická pomoc  6 6,00 3,30 9,30 

 SPOLU 100 100,00 55,00 155,00 

 
64,516% 35,484% 100% 

 
 
 
5. Fond Mikroprojektov PL – SK 2014 – 2020 
 

Vo Fonde mikroprojektov sa bude pokračovať, ale podľa nových zásad, ktoré budú zodpovedať 
predpokladom kohéznej politiky na roky 2014 – 2020: 

� Fond mikroprojektov sa bude realizovať prostredníctvom troch osobitných strešných 
projektov a nie tak, ako to bolo doteraz, v rámci jedného veľkého projektu.  

� Strešné projekty budú realizovať:  

1) Euroregión Beskydy + VÚC Žilina,  
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2) Euroregión Karpaty + VÚC Prešov,  

3) Euroregión „Tatry“ + VÚC Prešov a VÚC Žilina,  

� Nebude vyčlenený tematický cieľ pre Fond mikroprojektov, ale mikroprojekty sa budú 
realizovať v rámci vybraných 2 tematických cieľov  

� Navrhovaná alokácia prostriedkov pre Fond mikroprojektov je max. 15 % z prostriedkov 
Programu, t. j. 23,25 mil. EUR, z toho:  

� 90 %, t. j. 20,925 mil. EUR na cieľ Ochrana a rozvoj životného prostredia a kultúrneho 
dedičstva cezhraničného územia  

� 10 %, t. j. 2,325 mil. EUR na cieľ  Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného 
vzdelávania 

 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 31.07.2014 
Vypracoval: Mgr. Ivana Tomajková, kancelária primátora          


