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Intervenčná logika programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetné aktivity boli definované s ohľadom na ich očakávaný príspevok k naplneniu globálneho cieľa programu, jeho jednotlivých špecifických cieľov  

a stanovených merateľných ukazovateľov. 

 

Žiadateľ vyberá iba z daného zoznamu aktivít definovaným Riadiacim orgánom (t.j. nie je možné definovať vlastné projektové aktivity). 

 

 

Spoločné aktivity pre všetky typy aktivít: Riadenie projektu 

Zabezpečenie povinnej publicity projektu  
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Prioritná os 3. Rozvoj miestnych iniciatív 

Investičná priorita 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

Špecifický cieľ 3.1      Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov 

Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne. 

Projektové aktivity Ukazovatele výstupov Cieľové skupiny Typ prijímateľov 

1. Stretnutie pracovného/expertného tímu 

5.1 
Partneri aktívne zapojení 
do spoločných aktivít 

▪ obyvatelia 
cezhraničného 
regiónu 

▪ zamestnanci 
miestnej 
a regionálnej 
samosprávy 

▪ podnikateľské 
subjekty pôsobiace 
v cezhraničnom 
regióne 

▪ štát a jeho 
organizačné zložky 

▪ územná samospráva 
a jej organizačné 
zložky 

▪ organizácie 
zriaďované štátom, 
krajom, obcou, 
mestskou časťou 
a združením obcí 

▪ mimovládne 
(neštátne) neziskové 
organizácie 

▪ komory a záujmové 
združenia 
právnických osôb 

▪ školy/vzdelávacie 
inštitúcie  

▪ Európske zoskupenie 
územnej spolupráce 
(EZÚS) 

2. Vytvorení spoločných plánov rozvoja 

3. Spracovanie spoločnej štúdie 

4. Spoločná konferencia/seminár 

5. Realizácia okrúhleho stola 

6. Tvorba spoločnej informačnej platformy 

7. Vytvorenie spoločných riadiacich a manažérskych systémov 

8. Spracovanie analytickej časti 

N/A 

9. Dotazníkové šetrenie 

10. Zber dát 

11. Spracovanie strategickej časti 

12. Spracovanie expertných posudkov a hodnotení 

13. Verejná prezentácia 

14. 
Obstaranie vybavenia za účelom zaistenie prevádzky spoločných informačných 
platforiem a riadiacich a manažérskych systémov 

15. Opatrenia publicity 
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Prioritná os 3. Rozvoj miestnych iniciatív 

Investičná priorita 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

Špecifický cieľ 3.1      Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov 

Typ aktivity B) 
Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného 
dedičstva. 

Projektové aktivity Ukazovatele výstupov Cieľové skupiny Typ prijímateľov 

1. Stretnutie pracovného tímu 

5.1 
Partneri aktívne zapojení 
do spoločných aktivít 

▪ obyvatelia 
cezhraničného 
regiónu 

▪ zamestnanci 
miestnej 
a regionálnej 
samosprávy 

▪ podnikateľské 
subjekty pôsobiace 
v cezhraničnom 
regióne 

▪ štát a jeho 
organizačné zložky 

▪ územná samospráva 
a jej organizačné 
zložky 

▪ organizácie 
zriaďované štátom, 
krajom, obcou, 
mestskou časťou 
a združením obcí 

▪ mimovládne 
(neštátne) neziskové 
organizácie 

▪ komory a záujmové 
združenia 
právnických osôb 

▪ školy/vzdelávacie 
inštitúcie  

▪ Európske zoskupenie 
územnej spolupráce 
(EZÚS) 

2. Definovanie spoločných tém, potrieb a problémov 

3. Vytvorenie spoločnej cezhraničnej databázy 

4. Usporiadanie spoločných aktivít v kulturno-rekreačnej/ športovej oblasti  

5. Usporiadanie spoločnej spoločenskej aktivity podporujúcej identitu a tradície 

6. Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít 

7. Príprava spoločných projektov 

8. 
Aktivita smerujúca k propagácii cezhraničnej spolupráce a spoločného územia 
(spoločné publikácie, internetové stránky)  

9. Tvorba spoločnej informačnej platformy 

10. 
Realizácia/ prepojenie spoločných informačných systémov, databáz s cieľom 
zlepšenia správy a ďalšieho rozvoja prihraničnej oblasti 

11. 
Realizácia školiaceho/vzdelávacieho  programu pre organizačné štruktúry v 
oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva 

N/A 

12. Tvorba kanálu/mechanizmu výmeny a zdieľania informácií a dát 

13. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu 

14. 
Obstaranie vybavenia v súvislosti s realizáciou aktivít k zvyšovaní 
inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach 
efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva  

15. Spracovaní realizačnej/projektovej dokumentácie 

16. 
Stavebné úpravy realizované v súvislosti s realizáciou s umiestnením 
a prevádzkou vybavenia 

17. Obstaranie vybavenia 
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Prioritná os 3. Rozvoj miestnych iniciatív 

Investičná priorita 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

Špecifický cieľ 3.1      Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov 

Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy. 

Projektové aktivity Ukazovatele výstupov Cieľové skupiny Typ prijímateľov 

1. Stretnutie pracovného tímu 

5.1 
Partneri aktívne zapojení 
do spoločných aktivít 

▪ obyvatelia 
cezhraničného 
regiónu 

▪ zamestnanci 
miestnej 
a regionálnej 
samosprávy 

▪ podnikateľské 
subjekty pôsobiace 
v cezhraničnom 
regióne 

▪ štát a jeho 
organizačné zložky 

▪ územná samospráva 
a jej organizačné 
zložky 

▪ organizácie 
zriaďované štátom, 
krajom, obcou, 
mestskou časťou 
a združením obcí 

▪ mimovládne 
(neštátne) neziskové 
organizácie 

▪ komory a záujmové 
združenia 
právnických osôb 

▪ školy/vzdelávacie 
inštitúcie  

▪ Európske zoskupenie 
územnej spolupráce 
(EZÚS) 

2. Definovanie spoločných tém, potrieb a problémov 

3. Spracovanie spoločného plánu rozvoja spolupráce 

4. Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity 

5. Usporiadanie spoločnej spoločenskej aktivity podporujúcej identitu a tradície 

6. Usporiadanie spoločných konzultácií 

7. Usporiadanie spoločného školenia 

8. Usporiadanie spoločnej konferencie 

9. Spoločné propagačné aktivity 

10. Vyhľadávanie spoločných príležitostí a kontaktov 

11. Spoločná príprava projektov 

12. Spracovaní spoločnej databázy 

13. Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít 

14. Realizácia výmennej stáže /pobytu 

15. Spracovanie spoločných metodík/pracovných materiálov 

16. Vytvorenie spoločného riadiaceho a manažérskeho systému 

17. Realizácia okrúhleho stola 

18. 
Aktivita smerujúca k propagácii cezhraničnej spolupráce a spoločného územia 
(spoločné publikácie, internetové stránky)  

19. Tvorba spoločnej informačnej platformy 

20. Tvorba kanálu/mechanizmu výmeny a zdieľania informácií a dát 

21. 
Realizácia/ prepojenie spoločných informačných systémov, databáz s cieľom 
zlepšenia správy a ďalšieho rozvoja prihraničnej oblasti 

22. Stretnutia projektového tímu 

N/A 23. Verejná prezentácia/ diskusia 

24. Obstaranie vybavenia 
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 Prioritná os 3. Rozvoj miestnych iniciatív 

Investičná priorita 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

Špecifický cieľ 3.1      Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov 

Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr. 

Projektové aktivity Ukazovatele výstupov Cieľové skupiny Typ prijímateľov 

1. Stretnutie pracovného tímu 

5.1 
Partneri aktívne zapojení 
do spoločných aktivít 

▪ obyvatelia 
cezhraničného 
regiónu 

▪ zamestnanci 
miestnej 
a regionálnej 
samosprávy 

▪ podnikateľské 
subjekty pôsobiace 
v cezhraničnom 
regióne 

▪ štát a jeho 
organizačné zložky 

▪ územná samospráva 
a jej organizačné 
zložky 

▪ organizácie 
zriaďované štátom, 
krajom, obcou, 
mestskou časťou 
a združením obcí 

▪ mimovládne 
(neštátne) neziskové 
organizácie 

▪ komory a záujmové 
združenia 
právnických osôb 

▪ školy/vzdelávacie 
inštitúcie  

▪ Európske zoskupenie 
územnej spolupráce 
(EZÚS) 

2. Definovanie spoločných tém, potrieb a problémov 

3. 
Spracovanie spoločného plánu rozvoja spolupráce v oblasti verejnej správy 
a celospoločensky prínosných oblastiach 

4. 
Realizácia okrúhleho stola v oblasti verejnej správy a celospoločensky 
prínosných oblastiach 

5. 
Aktivita spoločného plánovania/optimalizácie v oblasti verejnej správy 
a celospoločensky prínosných oblastiach 

6. Vytvorenie spoločnej siete 

7. 
Realizácia spoločnej konferencie v oblasti verejnej správy a celospoločensky 
prínosných oblastiach 

8. 
Spoločná kooperačná aktivita na výmenu skúseností a prenosu know –how 
medzi partnermi projektu 

9. 
Spoločná výmenná aktivita medzi partnermi projektu (realizácia záujmových 
aktivít, vzájomné poznanie, osveta, mimoškolské vzdelávanie, vzájomné 
návštevy) 

10. 
Spoločný vzdelávací program/seminár pre pracovníkov v oblasti verejnej správy 
a celospoločensky prínosných oblastiach 

11. Vytváranie spoločnej databázy 

12. Vytvorenie spoločného riadiaceho/  manažérskeho systému 

13. Usporiadanie spoločnej verejnej aktivity v kultúrno-rekreačnej/ športovej oblasti  

14. Usporiadanie spoločnej spoločenskej aktivity podporujúcej identitu a tradície 

15. 
Aktivita smerujúca k propagácii cezhraničnej spolupráce a spoločného územia 
(spoločné publikácie, internetové stránky)  

16. Tvorba spoločnej informačnej platformy 

17. 
Realizácia/ prepojenie spoločných informačných systémov, databáz s cieľom 
zlepšenia správy a ďalšieho rozvoja prihraničnej oblasti 

18. 
Vytvorenie stálej pracovnej skupiny/ tímu v oblasti verejnej správy 
a celospoločensky prínosných oblastiach 

N/A 
19. 

Aktivity na podporu činnosti stálej pracovnej skupiny/tímu v oblasti verejnej 
správy a celospoločensky prínosných oblastiach 

20. 
Realizácia diskusného panelu  v oblasti verejnej správy a celospoločensky 
prínosných oblastiach 

21. Zavádzanie nových riešení a prístupov pri verejnej správe a v celospoločensky 
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prínosných oblastiach 

22. 
Výmenná stáž pracovníkov v oblasti verejnej správy a celospoločensky 
prínosných oblastiach 

23. Tvorba kanálu/mechanizmu výmeny a zdieľania informácií a dát 

24. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu  

25. Obstaranie vybavenia 

 


