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CBC PHARE ( Crossborder co-operation PHARE)
P rogram cezhraniènej spolupráce P HARE. 

PIU Phare CBC ( Programme Implementation
Unit)
P rogramová implementaèná jednotka
Cezhraniènej spolupráce P HARE. Je zodpoved-
ná za prípravu programov Cezhraniènej
spolupráce P HARE, spolupracuje s predkla-
date¾mi projektov pri príprave projektovej doku-
mentácie, sleduje  realizáciu jednotlivých pro-
jektov v rámci programu, zabezpeèuje
predlo�enie projektov na rokovanie Spoloènej
komisie pre spoluprácu a na posúdenie
Európskej komisii do Bruselu. Organizaène je
P IU CBC P HARE zaèlenená v rámci Odboru
zahraniènej pomoci Úradu vlády Slovenskej
republiky.

JCC ( Joint co-operation commitee)
Spoloèná komisia pre spoluprácu v rámci pro-
gramu Cezhraniènej spolupráce P hare.

DIS ( Decentralised Implementig System)
Decentralizovaný implemetaèný systém, ktorý
stanovuje v�etky procedurálne zále�itosti
potrebné na realizáciu projektov v rámci progra-
mu P hare.

Kontaktná adresa:

O dbor zahraniènej pomoci Úradu vlády SR
PIU Phare CBC
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 
èíslo faxu: 07/5443 2137
èíslo telefónu: 07/5443 1041 klapky: 115, 426, 306

P ublikácia financovaná  z prostriedkov Európskej únie P HARE

Základné pojmy a skratky:
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Na úvod - èo je program 
Cezhraniènej spolupráce 

Phare (CBC)

P rogram Cezhraniènej spolupráce P hare je súèas�ou

finanèných prostriedkov Európskej únie poskytovaných

Slovensku prostredníctvom fondov P HARE a je urèený na rozvoj

spolupráce medzi prihraniènými regiónmi v èlenských a kandidá-

tskych krajinách Európskej únie. P rogram vznikol z iniciatívy

Európskej komisie v roku 1994 a je zameraný predov�etkým

na posilnenie infra�truktúry, hospodársky rozvoj, ochranu �ivotného

prostredia a men�ie aktivity urèené na nadviazanie a zlep�enie kon-

taktov medzi obyvate¾mi prihranièných regiónov. 

P od prihraniènými regiónmi, v ktorých je mo�né financova�

aktivity v rámci CBC, chápeme z h¾adiska územno�adminis-

tratívneho èlenenia Slovenska prihranièné okresy.

P rogram Cezhraniènej spolupráce sa v Slovenskej republike

bude od roku 2000 realizova� formou dvojstranných programov

s Rakúskom, Èeskou republikou, P o¾skom a Maïarskom.

Priority financovania 
a aktivity, ktoré je mo�né 

financova� v rámci programu CBC

sú stanovené v nieko¾kých základných dokumentoch, ktorými

sa riadi realizácia celého programu. Vzh¾adom nato, �e program

CBC spadá pod program P HARE, riadi sa Smernicami pre imple-

mentáciu programu P hare v kandidátskych krajinách EÚ a pro-

jekty sa sa realizujú v zhode Decentralizovaným implemetaèným

systémom. P re realizáciu programu Cezhraniènej spolupráce

P hare Európska komisia vydala Smernicu pre implementáciu pro-

gramu CBC v rámci programu P hare (è. 2760/98 z 18. Decembra

1998), ktorá stanovuje základné princípy a priority financovania

programu CBC.

Základným kritériom, ktoré musí spåòa� ka�dý projekt

v rámci programu CBC, je výsledný cezhranièný dopad prí-

padne existencia zrkadlového projektu na druhej strane

hranice.

Vo v�eobecnosti sa financovanie aktivít v rámci programu

CBC delí na dve skupiny, pre ktoré platia rôzne kritériá a rôzne

priority financovania:

n investièné aktivity ve¾kého rozsahu, ve¾ké infra�truktúrne 

projekty

n Fond malých projektov Cezhraniènej spolupráce

� investièné aktivity men�ieho rozsahu 

� malé neinvestièné aktivity zamerané na rozvoj vz�ahov

medzi obyvate¾mi prihranièných regiónov � aktivity

�¼udia ¾udom� 

Realizácia
investièných projektov 

ve¾kého rozsahu

V rámci investièných projektov
ve¾kého rozsahu je mo�né financova�
nasledovné prioritné oblasti:

n opatrenia na zlep�enie infra�truktúry v oblasti prís-

tupových ciest a spojenia v regiónoch

� zlep�enie prístupu k transeurópskym komunikáciám

� zlep�enie spojenia medzi jednotlivými regiónmi

na oboch stranách hraníc

� rozvoj regionálnej komunikácie prostredníctvom

vyu�ívania informaèných technológií

n opatrenia zamerané na ochranu �ivotného prostredia

� spoloèný rozvoj ochrany �ivotného prostredia

v rámci Národných parkov

� zlep�enie kvality povrchových a podzemných vôd

(napr. èistièky odpadových vôd, kanalizácie)

� zlep�enie kvality ovzdu�ia (plynofikácia, rekon�truk-

cia vykurovacích systémov)

� vyu�ívanie obnovite¾ných zdrojov energie

� vyu�ívanie technológií zameraných na trvalo

udr�ate¾nú ochranu �ivotného prostredia 

n ekonomická spolupráca

� výstavba priemyselných parkov a podnikate¾ských

inkubátorov

Kritériá, ktoré musí spåòa� investièný
projekt predkladaný na financovanie
v rámci programu CBC

n súlad s uvedenými prioritami a aktivitami financovania

investièných projektov v rámci programu CBC

n rozpoèet projektu 

� minimálna ve¾kos� finanèného príspevku P HARE na

projekt musí by� 2 milióny EURO (cca. 85 mil. Sk), je

v�ak mo�ná urèitá flexibilita, nie v�ak menej ako 

1,2 � 1,5 milióna EURO

� ka�dý projekt musí by� z vlastných zdrojov prijímate¾a

spolufinancovaný èiastkou, ktorá tvorí minimálne 25%

z celkového rozpoètu projektu. Èas� týchto prostriedkov

mô�e by� vo forme nepeòa�ných majetkových vkladov

(budovy, pozemky), nemala by v�ak presiahnu� tretinu

celkového objemu spolufinacovania. Toto spolufinaco-

vanie musí by� písomne potvrdené záväzným vyh-

lásením prijímate¾a o spolufinacovaní projektu.

n prijímate¾mi projektov mô�u by� obce, mestá, zdru�enia miest

a obcí, obchodné komory a iné rozpoètové a neziskové orga-

nizácie. 
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Vzh¾adom na kritérium ve¾kosti projektu je napríklad pri

financovaní investièných aktivít v obciach u�itoèné spojenie

viacerých obcí a miest, v tomto prípade sa jednoduch�ie

zabezpeèia aj finanèné prostriedky na 25 %-né kofinancovanie

projektu.

Podnikate¾ské subjekty a ziskové organizácie nemô�u

predklada� projekty v rámci programu CBC 

Z prostriedkov Phare CBC nie je mo�né realizova�

komerène zamerané projekty !!!

Spôsob predkladania ve¾kých
investièných projektov

V prvej fáze predkladatelia za�lú faxom alebo po�tou

struèný popis projektu v slovenèine na uvedenú kontaktnú

adresu.

Struèný popis by nemal presahova� 5 strán písaného textu

a mal by ma� nasledujúci formát:

1. Názov projektu

2. In�titúcia, ktorá projekt predkladá 

3. Osoba zodpovedná za projekt, jej kontaktná adresa,

telefónne a faxové èíslo

4. Zameranie projektu, do ktorej z oblastí 

financovania projekt spadá

5. Struèná charakteristika projektu

6. P opis konkrétnych aktivít, ktoré sa budú 

v rámci projektu realizova�

7. Rozpoèet projektu pod¾a jednotlivých aktivít 

s uvedením spolufinancovania

P o obdr�aní projektového návrhu pracovníci P IU P hare

CBC projekt posúdia, kontaktujú predkladate¾a projektu

a odporuèia mu ïal�í postup a prípadné zmeny alebo doplnky

k projektu. 

Do ïal�ej fázy budú zaradené len projekty, ktoré spåòa-

jú v�etky kritéria na financovanie z programu Phare CBC.

Predkladatelia projektov budú o skutoènosti, �e ich projekt

nespåòa kritériá, informovaní.

Proces výberu a schva¾ovania
investièných projektov

Vzh¾adom na to, �e Európska komisia ka�doroène stanovu-

je na program CBC obmedzené mno�stvo finanèných prostried-

kov, v�etky projekty, ktoré spåòajú kritériá financovania, musia

prejs� výberovým a schva¾ovacím konaním.

Návrh projektu, ktorý spåòa predpoklady pre financovanie

z P hare CBC, musí by� predkladate¾om prelo�ený do angliètiny

a upravený do formátu po�adovaného Európskou komisiou.

Tento formát predkladatelia projektu obdr�ia od pracovníkov

P IU P hare CBC, ktorí budú pri finalizácii návrhu projektu

poskytova� konzultácie.

P o vypracovaní prvej verzie návrhu v angliètine bude pro-

jekt zaslaný na prvé posúdenie pracovníkom Európskej komisie

v Bruseli. P o obdr�aní pripomienok bude projekt dopracovaný

a uvedený do finálneho stavu.

V�etky projekty, ktoré budú takto spracované, budú násled-

né predlo�ené na posúdenie Spoloènej komisii pre spoluprácu

(JCC) pre program Cezhraniènej spolupráce.

Spoloèná komisia je orgán pracujúci na základe procedúr

P HARE, pre ka�dú hranicu je kon�tituovaná osobitná komisia

a jej èlenmi sú zástupcovia obidvoch susediacich

krajín. Zlo�enie slovenskej strany menuje podpredseda vlády

SR pre európsku integráciu P . Ham�ík na základe návrhov jed-

notlivých rezortov a regiónov. Zástupcovia regionálnych

zdru�ení a mimovládnych organizácií mô�u by� v komisii

pozorovate¾mi.

Spoloèná komisia posúdi predlo�ené projekty a na základe

konsenzu odporuèí projekty, ktoré majú by� predlo�ené na ïal�ie

schva¾ovanie Európskou komisiou. Tieto projekty sú predlo�ené

na ïal�ie posúdenie administratíve EK v Bruseli a následne na

schválenie Riadiacej komisii P HARE v Bruseli, ktorá je koneè-

nou in�tanciou schva¾ovacieho procesu a tvoria ju zástupcovia

èlenských krajín Európskej únie.

Proces realizácie ve¾kých investièných
projektov

P o schválení projektu Riadiacim výborom P hare sa zaèí-

na proces realizácie projektu. V prvej fáze realizácie prijí-

mate¾ projektu zabezpeèí vypracovanie podkladových doku-

mentov pre realizáciu výberového konania, ktoré musia by�

v angliètine. Vzh¾adom na skutoènos�, �e ve¾ké investièné

projekty presahujú sumu 1 milión EURO, výberové konanie

je organizované formou otvoreného medzinárodného tendra

a riadi sa procedúrami P hare a predpismi Európskej únie

o výberových konaniach. Za organizáciu výberového konania

zodpovedá Centrálna finanèná a kontraktaèná jednotka

(CFCU) Úradu vlády SR, prijímate¾ projektu zodpovedá

za prípravu podkladových dokumentov pre výberové

konanie. P o ukonèení výberového konania a vybratí dodá-

vate¾a stavby prijímate¾ zabezpeèuje pravidelné stretnutia

zástupcov P IU CBC, CFCU a dodávate¾a, na ktorých sa sle-

duje postup prác a celého projektu. P oèas výstavby je

majite¾om stavby Úrad vlády SR, po ukonèení stavba

prechádza zmluvou o bezplatnom majetkovom prevode do

majetku prijímate¾a projektu. 
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Financovanie aktivít z Fondu
malých projektov cezhraniènej

spolupráce Phare

Na základe Smernice EK je celkového rozpoètu prideleného

Európskou komisiu na jednotlivé hranice ka�doroène vyèle-

nených 20% na financovanie Fondu malých projektov

Cezhraniènej spolupráce. V rámci tohto rozpoètu je mo�né

financova� dva druhy aktivít:

n Investièné projekty men�ieho rozsahu

n Neinvestièné aktivity

Financovanie investièných projektov
men�ieho rozsahu

Z celkového rozpoètu na Fond malých projektov, pokia¾ to

vý�ka tohto rozpoètu dovo¾uje, je mo�né realizova� dva men�ie

infra�truktúrne projektu v rozsahu ka�dý maximálne do 300 000

EURO príspevku z P HARE. P re tieto aktivity platia okrem pod-

mienky minimálnej ve¾kosti príspevku P hare rovnaké kritériá,

spôsob predkladania projektov a spôsob schva¾ovania ako pre

investièné aktivity ve¾kého rozsahu, ka�doroène je v�ak mo�né

pre príslu�nú hranicu financova� maximálne dva takéto projekty

v závislosti od rozpoètu pre Fond malých projektov.

Financovanie malých neinvestièných
aktivít zameraných na rozvoj vz�ahov
medzi obyvate¾mi prihranièných
regiónov � aktivity �¼udia ¾udom�

Fond malých projektov Cezhraniènej spolupráce je urèený

na podporu projektov �¾udia ¾uïom� a malých neinvestièných

projektov. Zmyslom podpory týchto projektov je roz�írenie po¾a

pôsobnosti programu Cezhraniènej spolupráce P hare, povzbu-

denie miestnej anga�ovanosti a informovanosti a umo�nenie

implementácie aktivít malého rozmeru, ktoré mô�u tvori� základ

pre väè�ie projekty cezhraniènej spolupráce.

Realizácia Fondu malých projektov sa riadi u� spomenutý-

mi dokumentmi pre implementáciu programu CBC P hare, ktoré

sú doplnené Národnými smernicami pre realizáciu Fondu

malých projektov.

�pecifické ciele Fondu malých projektov na
Slovensku sú nasledovné:

n rozvoj kultúrnej spolupráce medzi susednými regiónmi na

obidvoch stranách hranice;

n podpora a zvý�enie poètu cezhranièných stretnutí rôznych

skupín obyvate¾stva, najmä mláde�e,

n podpora aktivít zameraných na miestny a regionálny socio-

ekonomický rozvoj;

n podpora vzdelávacích aktivít pre in�titúcie a jednotlivcov

zapojených do miestneho a regionálneho rozvoja, v miestnych

samosprávach a vo verejných organizáciách;

n zvý�enie úrovne verejného povedomia a informovanosti

o zále�itostiach cezhraniènej spolupráce a o procese

európskej integrácie.

Neinvestièné aktivity vhodné na podporu
v rámci Fondu malých projektov

n Kultúrne výmeny - Existujúce alebo novovytvorené schémy

kultúrnej výmeny medzi miestnymi skupinami na obidvoch

stranách v hraniènom regióne; stretnutia a výmeny medzi

mláde�ou; umelecké a �portové aktivity; ¾udové slávnosti

a podobné aktivity s dôrazom na vytvorenie tradícií

a dlhodobej spolupráce 

n Miestna demokracia - Aktivity, ktoré pomáhajú vytvára�

a zintenzívòova� znalosti organizaèných �truktúr v miestnej

a regionálnej verejnej správe a iných súèastí demokratickej

spoloènosti (obchodné komory, obchodné zdru�enia, odbory,

mimovládne organizácie, atï.) ako sú kurzy, poskytovanie

informácií, výmenné náv�tevy, �kolenia pre prípravu projek-

tov a pod. 

n ¼udské zdroje - P rojekty mô�u by� zamerané na mno�stvo

úèastníckych skupín. P odpora mô�e by� poskytnutá vzdelá-

vacím a �koliacim organizáciám (vèítane spolupráce uni-

verzít) na obidvoch stranách hranice na spoloèné vzdeláva-

cie úèely: formálne in�truktá�e, krátkodobé kurzy a poduja-

tia, jazykové kurzy na umo�nenie cezhraniènú spoluprácu

a rozvoj, publikovanie materiálov pre dia¾kové vzdelávanie

a pod., výmena know-how a skúseností v oblasti vzdeláva-

nia na rôznych úrovniach (in�titúty ïa¾�ieho vzdelávania,

stredné a odborné �koly a uèili�tia, základné �koly), napr.

príprava konferencií a seminárov, vypracovanie kompara-

tívnych �túdií atï.

n Plánovacie a rozvojové �túdie - projekty poskytujúce základ

pre plánovanie v rámci hranièného regiónu. P rojekty vytvára-

júce predpoklady pre spoloèné plánovanie v hraniènom

regióne, napr. vytváranie spoloèných princípov a cie¾ov

pre rozvoj hraniènej oblasti, pre vytváranie rámca spoloèných

výskumných programov, pre rie�enie problémov �ivotného

prostredia a ochrany prírody a pre vytváranie spoloèných

stratégií regionálneho rozvoja v hraniènej oblasti s cie¾om

spoloène definova� priority rozvoja. 

n Ekonomický rozvoj a turizmus - podpora malých projektov

zameraných na ekonomiku, ktoré posilnia ekonomickú zák-

ladòu hranièného regiónu. Napríklad, návrhy na rozvoj

malého podnikania, marketingové aktivity, trhy, výstavy

a reklamné podujatia atï; vytváranie �truktúr cezhraniènej

spolupráce a partnerstva medzi podporovanými organizácia-

mi (profesné komory, profesné zdru�enia, výskumné ústavy

atï); turizmus, vèítane poskytovania informácií, marketingu
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a reklamy, publikovania viacjazyèných materiálov, najmä

na propagáciu regiónov a na podporu turizmu; znaèenie turi-

stických ciest a atrakcií mô�e by� tie� podporené ak sa jasne

doká�e cezhranièná súvislos� (napr. ak je projekt súèas�ou

siete pe�ích hranièných prechodov; ak projekt slú�i na �tan-

dardizáciu znaèenia so znaèením v partnerskom regióne). 

n �ivotné prostredie - P rojekty zamerané na �pecifické problémy

�ivotného prostredia regiónu, ako sú príprava �túdií, hodnote-

nie problémov, environmentálne �kolenia, aktivity zamerané

na zvý�enie verejného environmentálneho vedomia atï. 

Kto si mô�e podáva� �iados� o financova-
nie projektu 

�iados� o príspevok si mô�u �iada� akéko¾vek neziskové

organizácie pôsobiace v regióne príslu�nom pre konkrétny dvo-

jstranný program Cezhraniènej spolupráce. V zásade sú to nasle-

dovné subjekty:

n mestá a okresy v rámci daného hranièného regiónu

n orgány okresnej úrovne 

n zdru�enia právických subjektov (napr. Euroregióny)

n organizácie zalo�ené a prevádzkované obcami 

n profesné komory (napr. obchodné, ekonomické

a po¾nohospodárske komory)

n univerzity, �koly

n nadácie

n verejno-prospe�né spoloènosti

n obèianske zdru�enia a mimovládne organizácie

Ziskové organizácie a súkromné osoby nemô�u získa�

podporu z Fondu malých projektov Cezhraniènej

spolupráce Phare.

Pravidlá pre financovanie projektov
v rámci malých neinvestièných aktivít Fondu
malých projektov

Ve¾kos� príspevku P hare pre neinvestièné aktivity Fondu

malých projektov sa pohybuje v rozmedzí 1000 � 50 000 EURO .

P rijímate¾ projektu musí projekt spolufinancova� èiastkou mini-

málne 10 % z celkového rozpoètu.

Príspevok prijímate¾a musí by� min. 10 % z celkového

rozpoètu projektu, nie 10% z príspevku Phare.

Spolufinancovanie musí by� realizované formou peòa�ného

príspevku a nie majetkového vkladu.

Z rozpoètu projektu v rámci Fondu malých projektov

je mo�né financova� nasledovné druhy výdavkov:

n cestovné náklady (cestovné, ubytovanie, stravu)

n honoráre expertov (napr. za �túdie alebo poradenské slu�by)

n náklady spojené s konferenciami a seminármi (vèítane 

honorárov predná�ate¾ov, prenájmu priestorov, tlmoèenie)

n náklady na stretnutia záujmových skupín (ubytovanie, 

strava, prenájom priestorov, tlaè pozvánok, tlmoèenie atï.),

n príprava propagaèných materiálov (autorské honoráre, tlaè),

n výdavky na malé zariadenia, ak sú neoddelite¾nou súèas�ou

projektu; príspevok na zariadenia nesmie presianhu� 50%

príspevku P HARE. 

Spôsob predkladania a výberu projektov
pre financovanie neinvestièných aktivít
z Fondu malých projektov 

Výberové kolá sa konajú samostatne pre ka�dý bilaterálny

program, èi�e pre ka�dú hranicu. Mo�nos� predklada� projekty

do Fondu malých projektov CBC P hare je oznamovaná

samostatne pre ka�dú hranicu inzerátom v dvoch slovenských

denníkoch (Národná obroda, Hospodárske noviny), týmto

uverejnením sa zaèína proces podávania projektov. Návrhy

na projekty predkladatelia doruèia na adresu uvedenú v inzeráte

do stanoveného termínu (min. 4 tý�dne od uverejnenia inzerátu).

Výberová komisia zlo�ená zo zástupcov prihranièných,

regiónov a mimovládnych organizácií (jej zlo�enie je

schva¾ované Delegáciou Európskej komisie v Bratislave)

vyberie projekty, ktoré budú financované z Fondu malých 

projektov pre príslu�ný bilaterálny program v danom roku.

Trvanie projektu je jeden rok od podpisu zmluvy.

O rganizácie, ktorých zástupca súhlasil s èlenstvom

vo výberovej komisii, sú z výberového konania vylúèené.

Proces predkladania neinvestièných projektov v rámci

Fondu malých projektov zaèína a� uverejnením inzerátu

s výzvou na predkladanie.
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Medzi investièné projekty, ktoré sa v uplynulých

rokoch realizovali v rámci programu Cezhraniènej

spolupráce P hare, patrí napríklad výstavba Èistièky

odpadových vôd (ÈOV) v Zohore, ÈOV v Gajaroch

alebo kompa cez rieku Moravu v Záhorskej Novej

Vsi. Spomedzi neinvestièných projektov je významná

najmä �túdia nazvaná Stratégia rozvoja hranièného

regiónu Bratislava � Viedeò � Gyór, ktorá bude

v budúcom období podkladom pre urèovanie priorít

financovania z programu Cezhraniènej spolupráce.

S prostriedkov CBC sa realizoval aj projekt nazvaný

Cezhranièná komunikácia, v rámci ktorého sa navrhla

a technicky realizovala sie� navzájom prepojených

poèítaèov na okresných úradoch v Bratislavskom

kraji.

s s Budova èistièky odpadových vôd v Zohore.

s Budova hranièného prechodu ku kompe 

v Záhorskej Novej Vsi

Kompa cez rieku Moravu v Záhorskej Novej Vsis

1995 1996 1998

Bilaterálna spolupráca SR � Rakúsko 4 mil. EURO � 5 mil. EURO

Trilaterálna spolupráca SR � Rakúsko � ÈR 500 tis. EURO 700 tis. EURO �

Trilaterálna spolupráca SR � Rakúsko � MR 1,5 mil. EURO 1,5 mil. EURO �

História programu Cezhraniènej spolupráce (CBC) PHARE 
sa v Slovenskej republike

datuje od roku 1995. Do roku 1999 sa na realizovali alebo zaèali realizova� nasledovné programy:
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