
Efektívni 

v cezhraničnej 

spolupráci  
čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom 

Tvorivé dielne sa organizujú za finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky 
  



Budovanie cezhraničných partnerstiev 

v realizácii spoločných projektov 



Stabilné a udržateľné cezhraničné partnerstvo je základom pre efektívnu realizáciu spoločných 

projektov. 

 

Výsledky spoločných projektov sú podmienené vysokou kvalitou partnerstva v rozsahu ich 

prípravy a realizácie, čo vo svojich dokumentoch zdôrazňuje Európska komisia. 

 

Na možnosť nadviazať udržateľnú spoluprácu s partnerom z druhej strany hranice a pokračovať 

v nej v ďalších projektoch poukazujú samosprávy ako na jednu z najväčších výhod z realizácie 

cezhraničných programov, zdôrazňujú pritom možnosť vzájomného spoznania sa a budovania 

dobrosusedských vzťahov. 

 

Posilnenie partnerstiev umožní lepšie koordinovať strategické projekty, efektívnejšie 

implementovať prostriedky zo zdrojov Európskej únie, lepšie pripravovať a realizovať projekty 

a dosahovať viditeľné a udržateľné výsledky spolupráce.  

 

 

 

 

Cezhraničné partnerstvá – strategická 

oblasť činnosti EZÚS TATRY 



Strategický cieľ: 

Rozšírenie a posilnenie cezhraničných partnerstiev poľských a slovenských 
samospráv, inštitúcií a mimovládnych organizácií pôsobiacich na území EZÚS 

TATRY 

 
Konkrétne ciele: 

IV. 1 Propagácia, budovanie a rozvoj udržateľných vysokokvalitných cezhraničných 
partnerstiev 

IV. 2 Aktivácia partnerskej spolupráce poľských a slovenských subjektov 

IV. 3 Zdokonaľovanie štruktúr a rozvoj udržateľných foriem cezhraničnej spolupráce 

IV. 4 Zintenzívnenie účasti poľských a slovenských subjektov na realizácii programov 
Európskej územnej spolupráce a iných programov 

 

 

Cezhraničné partnerstvá – strategická 

oblasť činnosti EZÚS TATRY 



Rôzne úrovne partnerstva 

 

III. ÚROVEŇ  

Partnerstvo založené na 
spoločných potrebách 

a záujmoch 

II. ÚROVEŇ 

Partnerstvo založené na 
zmluvách a dohodách 

o spolupráci 

I. ÚROVEŇ  

Partnerstvo založené na kontaktoch, spoločných 
stretnutiach a pod. 



Druhy partnerstiev 



Budovanie partnerstiev – výber partnerov 

majú vhodný 
potenciál zdrojov 
na spoluprácu: 

vedomosti, ľudia, 
finančné a vecné 

zdroje  

 

majú motiváciu, 
aby začali 

spoluprácu, sú 
zameraní na 

udržateľné a nie 
na dočasné 
partnerstvo 

uvedomujú si svoje 
potreby a prínosy, 
aké očakávajú od 

spolupráce  

 

chcú sa 
podieľať na 
prínosoch zo 

spolupráce, ale 
sú pripravení 

deliť sa 
nákladmi a 

rizikom 

majú 
kompatibilné ciele 
činnosti, záujmy, 

očakávania  

Je dobré zvážiť aj: 

 Rozšírenie doterajších partnerstiev o nové subjekty,  

 Realizáciu projektov s väčším počtom partnerov, nie iba bilaterálnych 

 Vyhľadanie nových tematických okruhov spolupráce 

 Pozvanie iných inštitúcií do partnerstva pre vytvorenie medziodvetvových partnerstiev 



Základné štandardy partnerstva 

Rovnaké práva 
a povinnosti, ale tiež 
určenie lídra 

Úcta a dôvera 

Obojstranný prínos, ale aj 
spoločná zodpovednosť 

Transparentnosť aktivít 
a systematická 
komunikácia 

Doplňovanie sa v oblasti 
kompetencií, vedomostí, 
skúseností, zdrojov, 
multilaterality 



Najčastejšie nedostatky partnerstiev 

 

• náhodné partnerstvá, vynútené, jednorázové 

• partnerstvo od začiatku zamerané iba na získanie európskych prostriedkov 
v projekte „bez budúcnosti“, bez rozvoja a udržateľnosti 

• typické partnerstvo (napr. medzi samosprávami, medzi jednotkami kultúry, 
nízka ochota uzatvárať medziodvetvové partnerstvá)  

 

• partnerstvo, ktoré nevyplýva zo skutočných potrieb 

• partnerstvo bez uvedomovania si reálnych očakávaní a zámerov každej zo 
strán, 

• partnerstvo zamerané na inštitúcie (subjekty), ktoré realizujú projekt, a nie 
na potreby zainteresovaných strán, napr. adresátov kultúrnej ponuky,  

 

• partnerstvo „prevyšuje možnosti“ jedného z partnerov (napr. nadhodnotenie 
ukazovateľov),  

• partnerstvo je prispôsobené potrebám a podmienkam len jednej zo strán, 



DOBRÝ 
PARTNERS

KÝ 
PROJEKTU 

vyplýva 
z autentickej 

ochoty 
spolupracovať, 
nie je vynútené 
pod vplyvom 

okolností 

buduje dôveru 
medzi 

partnermi, 
umožňuje 
odstrániť 
bariéry 

v komunikácii 
a spolupráci  

zapája do 
spolupráce 
všetkých 

partnerov – 
podľa ich 

kompetencií 
a možností  

vedie 
k pokračovaniu 

a rozvoju 
partnerstva 

je odpoveďou na 
skutočné potreby 

potenciálnych 
prijímateľov na 
strane každého z 

partnerov 

Vlastnosti dobrého partnerského projektu 



Synergia  

(spoločne dosiahneme lepšie 
výsledky ako individuálne) 

Dosah vplyvu  

(spoločne dosiahnuté výsledky spoločných 
aktivít budú mať väčší dosah a ovplyvnia väčšiu 

skupinu odberateľov ako v prípade 
individuálnych výsledkov)  

Zdroje  

(spoločne máme lepšie zdroje, ktoré 
umožňujú efektívnejšie konanie: 

zručnosti, vedomosti, skúsenosti, ľudské 
zdroje, finančné prostriedky ap.) 

Správne partnerstvo generuje pre partnerov 

3 kľúčové efekty v projekte 



 

 

Zásady partnerstva v Programe Interreg V-A 

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

Minimálne dvaja cezhraniční partneri (PL a SK) 
– výnimka: EZÚS 

Kritériá spolupráce: minimálne 3 zo 4 
(spoločná príprava, spoločná realizácia, 
spoločný personál, spoločné financovanie) 

Výber vedúceho partnera 



Informácie týkajúce sa partnerstva 

vyžadované v Programe Interreg V-A  

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

Je účasť 
partnera na 

projekte 
nevyhnutná 

pre 
dosiahnutie 
predpoklada
ných cieľov 
v projekte 
(prečo)? 

V akých 
tematických 
oblastiach 
dôležitých 
pre projekt 
má partner 

kompetencie/
skúsenosti? 

Aký prínos 
dosiahne 
partner 

vďaka účasti 
na projekte? 

Rozdelenie 
úloh, 

kompetencií, 
skúseností, 
rozpočtu 

Pokračovanie 
a vývoj 

partnerstva 



Kritériá spolupráce 

spoločná 
realizácia 
projektu 

spoločná 
príprava 
projektu 

spoločné 
financovan

ie 

spoločný 
personál 



Cyklus partnerstva v projekte 

Partnerstvo na 
etape prípravy 

projektu 

Partnerstvo 
počas 

realizácie 
a zúčtovania 

projektu 

Partnerstvo na 
etape 

monitorovania 
dosiahnutia 

cieľov 
a výsledkov 

Partnerstvo na 
etape 

udržateľnosti 
projektu 


