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• posilnenie a vybudovanie analyticko-strategických a 

administratívnych kapacít v územnej samospráve; 

• aktívnejšie zapojenie občanov do verejných politík a podpora 

otvoreného vládnutia samospráv; 

• vytváranie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti a pre rozvoj 

silných, funkčných, udržateľných komunít, ktoré sa aktívne podieľajú 

na rozvoji regiónov; 

• bezpečné fyzické prostredie; 

• zdravý životný štýl obyvateľov;

• kultúrne dedičstvo;

• udržateľný cestovný ruch s ohľadom na kultúrny a prírodný 

potenciál regiónov s prínosmi pre miestnu ekonomiku.
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5.1.1/5.2.1 Rozvoj administratívnych a analyticko-

strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov

• analyticko-strategické činnosti územnej samosprávy 

• budovanie a udržanie kapacít regiónov určených na 

implementáciu Iniciatívy Catching up Regions

• celoživotné vzdelávanie pracovníkov verejnej správy

• tvorba politík, resp. hodnotenia kvality poskytovania a 

dostupnosti verejných služieb

• zriadenie centier zdieľaných služieb
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5.1.2/5.2.2 Verejné politiky a odolnosť demokracie 

prostredníctvom projektov spolupráce občianskej 

spoločnosti a samosprávy. 

• rozvoj silných, funkčných, udržateľných komunít

• rozvoja medzisektorových partnerstiev pri 

tvorbe, implementácii a hodnotení verejných 

politík

• predchádzanie polarizácii a nárastu extrémizmu
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5.1.3/5.2.3 Bezpečné fyzické prostredie obcí, miest a regiónov

• prevencia kriminality

• pomoc pre obete trestných činov

• aktivity na podporu MRK

• terénnu a dobrovoľnícku prácu 

• analyticko-strategické činnosti
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5.1.4/5.2.4 infraštruktúra pre pohybové aktivity, 

cykloturistiku

• rekonštrukcia a výstavba ihrísk

• rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry 

• rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón v obciach 

a mestách; 

• revitalizácia regionálnej športovej infraštruktúry;

• propagáciu zdravého životného štýlu obyvateľov;

• monitorovanie využitia regionálnej infraštruktúry, 

• prepojenie regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce 

alebo pripravované cyklistické trate 

• podpora aktivít vychádzajúcich z Iniciatívy Catching-up

Regions
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5.1.5/5.2.5 kultúrne dedičstvo a udržateľný cestovný ruch

• zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom 

a prírodnom turizme a jeho propagácia,

• obnova národných ...

• zvýšenie interaktivity a digitalizácia expozícií;

• rozvoj kultúry mestských a vidieckych oblastí cez moderné typy múzeí;

• rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj 

lokálnych komunít, vrátane MRK

• obnova a budovanie infraštruktúry  v okolí národných kultúrnych 

pamiatok, kultúrnych pamiatok a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, 

prírodných lokalít, kúpeľníctva a trávenia voľného času;

• technickú infraštruktúru kultúrnych zariadení ;

• podporu aktivít vychádzajúcich z Iniciatívy Catching-up Regions
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5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry

Osobitná alokácia bude určená konkrétnemu mestu, ktoré 

bude hosťovať akcie Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Vo všetkých opatreniach bude oprávnenou aj príprava 

projektovej dokumentácie.
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ĎAKUJEME!


