
„Cezhraničná spolupráca pre Ukrajinu a Slovensko - CBC4US“ 

 

Projekt bude realizovať hlavný prijímateľ projektu, Združenie miest a obcí 

Slovenska (ZMOS) so sídlom v Bratislave. Aby sa zabezpečil čo najúčinnejší 

prenos vedomostí a odborných znalostí, väčšina projektových aktivít sa bude 

vykonávať priamo v mieste, kde sa očakáva ich efektívny vplyv a je to územie 

Ukrajiny. Projektové aktivity sa budú realizovať v pohraničných oblastiach 

západnej Ukrajiny (Zakarpatie, Ľvov) a v hlavnom meste Kyjev (alebo podľa 

potreby v iných oblastiach). 

 Zámerom projektu je osloviť celé územie Slovenska, keďže ZMOS pôsobí vo 

všetkých svojich regiónoch. V záujme komplexného vytvorenia projektu a 

prispenia k cezhraničnej spolupráci budú zapojené najmä pohraničné regióny 

Slovenska, konkrétne Košický región. 

ZMOS ako žiadateľ o projekt bude spolupracovať s 3 partnermi projektu Zväz 

ukrajinských miest (AUC), Nórska asociácia miestnych a regionálnych 

samospráv a združenie FEMAN. 

 

Okrúhly stôl na Ukrajine a na Slovensku zabezpečí sociálny dialóg medzi 

rôznymi predstaviteľmi ukrajinskej a slovenskej miestnej a národnej úrovne 

zameraný na predstavenie a prerokovanie potrieb a požiadaviek ukrajinských 

združení v tejto oblasti. Strategický dokument ako výstup z okrúhlych stolov sa 

zameria na normy EÚ v tejto oblasti s cieľom pripraviť ukrajinské miestne 

samosprávy na proces pristúpenia k EÚ. 

 

Dni Ukrajiny v Košiciach (SK) ako spoločná aktivita slovenských a 

ukrajinských partnerov sa zamerajú na riešenie problémov miestnej samosprávy. 

Podujatia posilnia cezhraničnú spoluprácu na miestnej úrovni prostredníctvom 

podpory cezhraničného programu (ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - 

Ukrajina), grantov EHP a Nórska, vyšehradských fondov +, nadnárodných 

programov EÚ (Dunaj a stredný), programu SlovakAaid a ďalších dostupných 

programov. granty na spoluprácu s Ukrajinou a predstavia príklady osvedčených 

postupov z programu.  

 

Monitorovanie aktuálnych výziev na predkladanie návrhov na cezhraničnú 

spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými miestnymi samosprávami bude 

súčasťou spravodajcov. 

 



Na podujatiach sa zúčastní až 730 priamych účastníkov, čím sa zabezpečí 

rozsiahle šírenie výstupov a výsledkov projektu. 

 

Zástupcovia ukrajinskej samosprávy sa zúčastnia 3 dočasných vyslaní na 

Slovensko, aby študovali a následne zlepšili podmienky ukrajinskej samosprávy 

na základe príkladov dobrej správy vecí verejných, aktivity majú za cieľ zvýšiť 

transparentnosť v mestách a obciach a pomôcť vytvoriť viac zodpovedné 

inštitúcie na Ukrajine. 

 

Za účelom uľahčenia mediálneho pokrytia budeme publikovať tlačové správy, 

organizovať tlačové konferencie a produkovať články o vybraných aspektoch 

realizácie projektu, ako aj zorganizovať začatie konferencie a záverečnú 

konferenciu. 

 

Projekt bude realizovaný aj v spolupráci so Združením FEMAN a na všetky 

projektové aktivity budú pozvané mimovládne organizácie z oboch krajín. 

Združenie FEMAN je jednou zo starších mimovládnych organizácií založených 

v roku 2000, ktorá realizovala viac ako 120 rôznych projektov s medzinárodnou 

účasťou, finančne podporených z predvstupových fondov EÚ, projektov a 

grantov ministerstiev, štrukturálnych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu 

a ďalších.  

 

 Združenie podpísalo niekoľko partnerských dohôd a dohôd o spolupráci s 

rôznymi partnermi a kladie veľký dôraz na spoluprácu v oblasti ľudských práv, 

národnostných menšín a medzikultúrneho vzdelávania. Nedávno sa podelila o 

skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s partnerskými organizáciami na 

Ukrajine v oblasti kultúry, cezhraničnej spolupráce a vzdelávania.  

 

Jedným z cieľov projektu je zvýšiť intenzitu cezhraničnej spolupráce a pripraviť 

ukrajinskú miestnu samosprávu na využívanie finančných prostriedkov.  

 

V rámci aktivity 3 FEMAN zorganizuje Dni samosprávy - plné prednášok, 

seminárov, diskusií, okrúhlych stolov, svetových kaviarní - venovaných výlučne 

rozvoju cezhraničnej spolupráce, šíreniu informácií o demokratických zásadách 

európskeho spoločenstva, transparentnosti, integrity a dobrú správu vecí 

verejných. 

 

V rámci aktivity 5 pripraví a zverejní výstupy pre médiá a zúčastní sa 2 podujatí. 

 


