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Implementácia CBC programuImplementácia CBC programu
na úrovni KSKna úrovni KSK

Podávanie spoločných projektov v rámci CBC Podávanie spoločných projektov v rámci CBC 
programovprogramov

Podporné partnerstvo Podporné partnerstvo 

Konzultácie Konzultácie 

Príprava spoločných strategických dokumentov Príprava spoločných strategických dokumentov 

Riešenie spoločných cezhraničných problémov, Riešenie spoločných cezhraničných problémov, 
vychádzajúcich z kompetenciívychádzajúcich z kompetencií

Zriadenie komisie cestovného ruchu a Zriadenie komisie cestovného ruchu a 
cezhraničnej spolupráce pri Zastupiteľstve KSKcezhraničnej spolupráce pri Zastupiteľstve KSK
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Cezhraničná spolupráca s Cezhraničná spolupráca s 
MAĎARSKOMMAĎARSKOM

-- Rámcová 4 dohodaRámcová 4 dohoda

-- Členstvo v Medzinárodnej SRČlenstvo v Medzinárodnej SR--MR MR 
zmiešanej komisie pre cezhraničnú zmiešanej komisie pre cezhraničnú 
spoluprácu spoluprácu 

-- Implementácia spoločných projektovImplementácia spoločných projektov

-- Účasť v hodnotiacich SRÚčasť v hodnotiacich SR--MR CBC MR CBC 
programoch (programoch (PharePhare, , InterregInterreg) ) 
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Cezhraničná spolupráca s Cezhraničná spolupráca s 
UKRAJINOUUKRAJINOU

-- Rámcová dohoda o spolupráci medzi KSK a Rámcová dohoda o spolupráci medzi KSK a 
Zakarpatskou oblasťouZakarpatskou oblasťou

-- Členstvo v Medzinárodnej SRČlenstvo v Medzinárodnej SR--UA zmiešanej UA zmiešanej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu komisie pre cezhraničnú spoluprácu 

-- Implementácia spoločných projektov (Implementácia spoločných projektov (TacisTacis CBC CBC 
MPF, MPF, InterregInterreg))

-- Účasť KSK pri plnení Uznesenia vlády SR č. 854 Účasť KSK pri plnení Uznesenia vlády SR č. 854 
k návrhu pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov k návrhu pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov 
Akčného plánu EÚ Akčného plánu EÚ -- UkrajinaUkrajina
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NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCANADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
-- Účasť v projektoch v rámci programov : Účasť v projektoch v rámci programov : InterregInterreg IIIB, IIIB, 

InteregIntereg IIIC, EQUAL a 6. rámcového programu EKIIIC, EQUAL a 6. rámcového programu EK
-- Memorandum oMemorandum o spolupráci s Juhočeským krajom, spolupráci s Juhočeským krajom, 

podpísané vpodpísané v apríli 2004, zamerané na oblasť apríli 2004, zamerané na oblasť 
regionálneho rozvoja, oblasť dopravy aregionálneho rozvoja, oblasť dopravy a dopravnej dopravnej 
infraštruktúry, zdravotníctvo, kultúrne styky ainfraštruktúry, zdravotníctvo, kultúrne styky a podporu podporu 
spolupráce škôl, mládežníckych organizáciíspolupráce škôl, mládežníckych organizácií

-- Dohoda oDohoda o spolupráci s regiónom spolupráci s regiónom UmbriaUmbria (Taliansko) (Taliansko) 
zz júla 2004, zameraná na rozvoj ekonomického sektora, júla 2004, zameraná na rozvoj ekonomického sektora, 
podporu investičných príležitostí, rozvoj podporu investičných príležitostí, rozvoj 
poľnohospodárstva apoľnohospodárstva a cestovného ruchu, školstvo, cestovného ruchu, školstvo, 
výskum, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, výskum, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, 
vzájomné poznávanie regiónovvzájomné poznávanie regiónov

-- Spolupráca zmluvne neupravená (Dolná Normandia, Spolupráca zmluvne neupravená (Dolná Normandia, 
Štajersko, grófstvo Štajersko, grófstvo KentKent))
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InterregInterreg IIIAIIIA

Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj 

vykonáva v procese vykonáva v procese 

Implementácie Programu susedstva Implementácie Programu susedstva 
Maďarsko Maďarsko –– Slovensko Slovensko –– Ukrajina Ukrajina 
((InterregInterreg IIIA) funkciu tzv. IIIA) funkciu tzv. 

SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO 

ORGÁNUORGÁNU
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Interreg III A Program susedstva 
Maďarsko – Slovensko - Ukrajina

Opatrenie 2.3. Opatrenie 2.3. –– MaloploMaloploššnnáá dopravndopravnáá a a 
telekomunikatelekomunikaččnnáá infrainfrašštrukttruktúúrara

Opatrenie 1.3. Opatrenie 1.3. ––
SchnSchnéémamamalých malých 
projektov projektov –– aktivity aktivity 
ľľudia udia ľľuuďďomom

Opatrenie 2.2. Opatrenie 2.2. –– CezhraniCezhraniččnnáá spoluprspoluprááca v ca v 
oblasti ochrany problasti ochrany príírodyrody

Opatrenie 1.2. Opatrenie 1.2. ––
InInšštituciontitucionáálna lna 
spoluprspolupráácaca

Opatrenie 2.1. Opatrenie 2.1. –– CezhraniCezhraniččnnáá koordinkoordináácia cia 
politpolitíík k ŽŽP a sP a súúvisiacich malých investvisiacich malých investííciciíí

Opatrenie1.1. Opatrenie1.1. ––
Podpora cezhraniPodpora cezhraniččnej a nej a 
hospodhospodáárskej rskej 
spoluprspolupráácece

Priorita Priorita čč. 2. 2
ŽŽivotnivotnéé prostredie a doprava v programovom prostredie a doprava v programovom 

úúzemzemíí

Priorita Priorita čč. 1. 1
CezhraniCezhraniččnnáá socisociáálna a lna a 
ekonomickekonomickáá spoluprspoluprááca ca 
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ŠŠTATISTIKA PODANÝCH TATISTIKA PODANÝCH 
PROJEKTOV PROJEKTOV –– I. a II. výzva I. a II. výzva 

InterregInterreg IIIAIIIA

Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj ––NAJÚSPEŠNEJŠÍ NAJÚSPEŠNEJŠÍ 

I. výzva . celkovo za SR schválených 28 I. výzva . celkovo za SR schválených 28 
projektov projektov –– z toho 12 za KSKz toho 12 za KSK

-- 3 projekty zamerané na spoluprácu s UA 3 projekty zamerané na spoluprácu s UA --

II. výzva : celkovo za SR schválených 46 II. výzva : celkovo za SR schválených 46 
projektov projektov –– z toho 17 za KSK z toho 17 za KSK 

-- UA nemohli byť partnermi UA nemohli byť partnermi 

-- 2 projekty nevylučujú spoluprácu s UA2 projekty nevylučujú spoluprácu s UA
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Projekty spolupracujúce s UAProjekty spolupracujúce s UA

CPK MichalovceCPK Michalovce –– Podpora podnikania Podpora podnikania 
naprieč hraniciam SRnaprieč hraniciam SR--UAUA

Regionálne združenie turizmu ZemplínRegionálne združenie turizmu Zemplín ––
Cezhraničná spolupráca v oblasti Cezhraničná spolupráca v oblasti 
turistického ruchu SRturistického ruchu SR--UAUA

Obec Veľké SlemenceObec Veľké Slemence –– SÚHRA SRSÚHRA SR--UA UA 
hranicahranica
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Možná spolupráca s UAMožná spolupráca s UA

AkademicAkademic TU KošiceTU Košice –– MaďarskoMaďarsko--
SlovenskoSlovensko--Ukrajinské stretnutie v Ukrajinské stretnutie v 
orientačnom behu orientačnom behu 

Košický samosprávny krajKošický samosprávny kraj –– Prieskum Prieskum 
manažmentu a kategorizácia prírodných a manažmentu a kategorizácia prírodných a 
chránených územíchránených území



1212

Budúce programovacie obdobieBudúce programovacie obdobie

InterregInterreg IIIA IIIA –– program rozdelený na dva program rozdelený na dva 
CBC programy :CBC programy :

1.1. Teritoriálny cezhraničný program Teritoriálny cezhraničný program 
HungaryHungary--SlovakiaSlovakia 20072007--20132013

2.  ENPI CBC 2.  ENPI CBC HungaryHungary--SlovakiaSlovakia--UkraineUkraine--
RomaniaRomania 20072007--20132013

Funkcie a úlohy KSK :Funkcie a úlohy KSK :
-- Sprostredkovateľský orgánSprostredkovateľský orgán
-- Člen Člen JointJoint TaskTask ForceForce –– príprava príprava 

strategického programového dokumentustrategického programového dokumentu
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Ďakujem za pozornos ť Ďakujem za pozornos ť 
☺☺

Kontakt:Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho krajaÚrad Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice042 66 Košice

00 421 55 7268 22900 421 55 7268 229
bruzenakova.evabruzenakova.eva@@kosice.regionet.skkosice.regionet.sk

www.kosice.regionet.skwww.kosice.regionet.sk


