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Zdroje financovania 

 

V súlade s ustanoveniami Dohovoru a Stanov sa úlohy EZÚS TATRY sústreďujú predovšetkým na prípravu 
a realizáciu projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu alebo Fondu súdržnosti, ale tiež 
projekty bez finančnej účasti Európskej únie. 

Rozsah strategických oblastí spolupráce identifikovaných v tejto stratégii a špecifické vlastnosti právneho 
charakteru Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY ako spoločného poľsko-slovenského 
subjektu podmieňujú skutočnosť, že hlavným zdrojom financovania aktivít Zoskupenia budú fondy 
Európskej únie v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020, z toho 
predovšetkým Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. EZÚS 
TATRY môže byť rovnako ako iné zoskupenia prijímateľom iných programov medziregionálnej 
a nadnárodnej spolupráce. 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY sa môže uchádzať o finančný príspevok na svoje 
aktivity aj z iných európskych programov, ako napr. Európa pre občanov, Erasmus+, Horizont 2020, 
z ktorých sa spolufinancuje realizácia projektov implementovaných partnermi z rôznych členských krajín. 

Ďalším zdrojom financovania aktivít EZÚS TATRY uvedeným v tejto stratégii môžu byť poľské a slovenské 
národné a regionálne programy, napr. Malopoľský regionálny operačný program 2014 – 2020, 
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v Slovenskej republike, príspevky v rámci výziev 
na realizáciu verejných úloh v prospech európskej integrácie a rozvíjania vzťahov a spolupráce medzi 
občanmi, ktoré vyhlasujú o. i. Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, Maršalek Malopoľského 
vojvodstva. 

Aktivity EZÚS TATRY uvedené v stratégii môžu byť tiež financované v rámci programov mimo Európskej 
únie, o. i. Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Nižšie sú uvedené najdôležitejšie informácie týkajúce sa programov Európskej územnej spolupráce 
dostupných pre EZÚS TATRY. 

 

Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 
 
Geografické územie: 
Na poľskej strane: subregióny: bielsky, nowosądecký, osvienčimský, krosniansky, przemyský a dodatočne 
okresy: Pszczyna, Myślenice, Rzeszów a samosprávna obec Rzeszów. 
Na slovenskej strane: Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a dodatočne okres Spišská Nová 
Ves v Košickom samosprávnom kraji. 
 
Rozpočet: 
155 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho bude pre poľskú stranu dostupných 100 mil. 
EUR a pre prijímateľov zo slovenskej strany 55 mil. EUR. 
Miera dofinancovania – do 85 % 
 
Podporované aktivity:  
1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia – 77,50 mil. EUR 
2. Udržateľná cezhraničná doprava – 55,80 mil. EUR 
3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania – 12,40 mil. EUR 
 
FOND MIKROPROJEKTOV 
Rozpočet pre Fond mikroprojektov bude mať max. výšku 15 % z prostriedkov Programu, t. j. 23,25 mil. EUR, 
z toho poľská strana bude mať k dispozícii sumu cca. 15.000.000 EUR, a slovenská strana cca. 8.250.000 EUR. 
 
Mikroprojekty sa budú realizovať v rámci 2 tematických cieľov: 
 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia 
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 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 
 
Fond mikroprojektov sa bude realizovať prostredníctvom troch strešných projektov: 
 
1) Zväzok Euroregión „Tatry” v partnerstve s Vyššími územnými celkami Prešov a Žilina: 
 
Geografické územie: 
Poľská strana: 
 nowosądecký subregión: okres Gorlice, okres Limanowa, okres Nowy Sącz, okres Nowy Targ, okres Tatry, 

okres a mesto Nowy Sącz, 
 osvienčimský subregión: okres Chrzanów, okres Olkusz, 
 okres Myślenice okrem obce Pcim. 

 
Slovenská strana: 
 Žilinský samosprávny kraj – okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský 

Mikuláš, 
 Prešovský samosprávny kraj – okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres 

Poprad, okres Spišská Nová Ves. 
 
Rozpočet: 
Spolu strešný projekt: 8.272.939,57 EUR, z toho: 
 Zväzok Euroregión „Tatry“ – 5.000.000,00 EUR 
 ŽSK – 1.382.823,76 EUR 
 PSK – 1.890.115,81 EUR 

 
 

2) Združenie Región Beskydy v partnerstve s Vyšším územným celkom Žilina: 
 
Geografické územie: 
Poľská strana: 
 bielsky subregión: okres Cieszyn so sídlom v Cieszyne, okres Bielsko-Biała so sídlom v Bielsku-Białej, okres 

Żywiec so sídlom v Żywci, mestský okres Bielsko-Biała, 
 subregión centrálne Sliezsko: okres Pszczyna so sídlom v Pszczyne, 
 nowosądecký subregión: okres Sucha Beskidzka so sídlom v Suchej Beskidzkej, okres Wadowice so sídlom 

vo Wadowiciach, obec Pcim z okresu Myślenice, 
 okres Osvienčim so sídlom v Osvienčime. 
Slovenská strana: 
 Žilinský samosprávny kraj – Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres 

Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo. 
 
Rozpočet: 
Spolu strešný projekt: 7.568.101,24 EUR, z toho: 
Euroregión Beskydy – 5.000.000,00 EUR 
ŽSK – 2.568.101,24 EUR 
 
 
3) Združenie Karpatský Euroregión Poľsko v partnerstve s Vyšším územným celkom Prešov: 
  
Geografické územie: 
Poľská strana: 
 krosniansky subregión: okres Jasło, okres Krosno, okres Sanok, okres Lesko, okres Brzozów, okres 

Bieszczady, okres Strzyżów, 

 przemyský subregión: okres Przemyśl, okres Lubaczów, okres Przeworsk, okres Jarosław, 

 okres Rzeszów a mesto Rzeszów v Podkarpatskom vojvodstve. 
Slovenská strana: 
 Prešovský samosprávny kraj – okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres 

Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov 
 
 



 

St
ra

n
a 

7
9

 

Rozpočet: 
Spolu strešný projekt: 7.408.959,19 EUR, z toho: 
Združenie Karpatský euroregión Poľsko – 5.000.000,00 EUR 
PSK – 2.408.959,19 EUR 

 

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPA 
 
Geografické územie: 
Spoluprácu môžu realizovať inštitúcie z územia celej Európskej únie, ako aj z Nórska a Švajčiarska. 
 
Rozpočet: 
359 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančný príspevok do 85 % 
 
Podporované aktivity: 
Cieľom Programu spolupráce INTERREG EUROPA 2014 – 2020 je zlepšenie implementácie politík a programov 
regionálneho rozvoja, najmä programov realizovaných v rámci cieľa „Investície v prospech hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti” a v odôvodnených prípadoch cieľa „Európska územná spolupráca” (EÚS). Bude sa 
podporovať výmena skúseností a prehlbovanie vedomostí medzi subjektmi rozhodujúcimi o rozvoji regiónov. 
Inštitúcie z rôznych častí Európy budú v rámci partnerských zoskupení spoločne pracovať pri riešení vybranej 
oblasti politiky (napr.: pri vytváraní a rozvoji klastrov, vytváraní podmienok pre rozvoj inovácií, využívaní 
potenciálu kultúrneho dedičstva pre ekonomický rozvoj a pod.) tak, aby boli skvalitnené existujúce riešenia 
alebo vytvorené nové mechanizmy. Tematický rozsah zahŕňa: 
 posilňovanie vedeckého výskumu, technologického rozvoja a inovácií: 
 zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, 
 podpora prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku vo všetkých sektoroch, 
 ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 
 
Viac informácií www.interreg4c.eu 
 

Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 
 
Geografické územie: 
Územie 9 krajín EÚ: Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko (niektoré regióny), Poľsko, Rakúsko, 
Slovensko, Slovinsko a Taliansko (niektoré regióny). 
 
Rozpočet: 
246 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančný príspevok do 85 % 

 
Podporované aktivity: 
Cieľom nadnárodného programu Stredná Európa je spolupráca ponad hranice, ktorá mení mestá a regióny tak, 
aby tvorili lepší priestor na život a prácu. Program na roky 2014 – 2020 bude podporovať hlavne aktivity, ktoré 
nemajú investičný charakter. V rámci projektov bude však možná realizácia pilotných alebo ukážkových 
investícií. Program je sústredený na nižšie uvedené priority: 
 spolupráca v oblasti inovácií v prospech zvýšenia konkurencieschopnosti Strednej Európy 
 spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe 
 spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov v prospech udržateľného rastu 
 spolupráca v prospech zlepšenia dopravných prepojení v Strednej Európe 
 
Viac informácií www.central2020.eu 

 

 

 

 

http://www.interreg4c.eu/
http://www.central2020.eu/

