4.6 Očakávané výsledky
Realizáciou aktivít plánovaných v kapitole 4.4 má tento program v úmysle dosiahnuť
nasledujúce výsledky pomocou vybraných priorít:
Tematický cieľ

Priorita

Očakávaný výsledok

TC 3 Podpora
miestnej kultúry a
zachovania
historického
dedičstva

Priorita 1: Podporovanie
miestnej kultúry a
historického dedičstva
spolu s funkciami
cestovného ruchu

Sieť obnovených kultúrnych a historických pamiatok (budovy, ich
okolie a infraštruktúra), na základe ktorej sa tvoria produkty
cestovného ruchu v danom programovom regióne (tematické
cesty presahujúce hranice, kultúrne programy s cezhraničným
dosahom), vďaka ktorým môže byť navýšený počet návštevníkov
tohto územia.

TC6 Ochrana
životného
prostredia,
zmiernenie
vplyvov
klimatických
zmien a
prispôsobenie sa
im

Priorita 1: Udržateľné
využívanie životného
prostredia na
prihraničnom území

Väčšie možnosti programového územia riešiť výzvy v oblasti
ochrany životného prostredia a zmiernenia klimatických zmien.
Úspešná ochrana spoločných prírodných hodnôt potlačením
vplyvu hraníc na biotopy a zvýšenie informovanosti ľudí, ktorí žijú
na danom území.
Zlepšená kvalita vody riek, ktoré presahujú hranice, následkom
zásahov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom a čistením
odpadových vôd.
Zvýšené povedomie, spôsobilosť a schopnosti technológií
obnoviteľných energií ako aj zásahov v oblasti energetickej
účinnosti medzi obyvateľmi, podnikmi a inštitúciami. Ako konečný
výsledok menšia závislosť na dovážaných zdrojoch energie na
programovom území.

TC7 Zlepšenie
prístupnosti
regiónov, rozvoj
udržateľných a
voči klimatickým
zmenám
odolných
dopravných a
komunikačných
sietí a systémov

Priorita 1: Rozvoj
S podporou tejto priority sa stávajú pracovná sila a firmy v
dopravnej infraštruktúry pohraničnom regióne mobilnejšie a ekonomické aktivity rastú,
s cieľom zlepšiť mobilitu vrátane počtu návštevníkov turistických atrakcií.
osôb a tovaru
Priorita 2: Rozvoj
infraštruktúry
informačnokomunikačných
technológií a výmena
informácií

Malo by sa zvýšiť využitie informačno-komunikačných nástrojov v
regióne, ktorý podporuje aktivity firiem a inštitúcií, nakoľko ich
komunikáciu urýchľujú a zefektívňujú. Taktiež pomocou
spoločného miestneho mediálneho obsahu by mali byť obyvatelia
a podniky daného regiónu schopní získať a podeliť sa o informácie
ohľadom miestnych záležitostí, príležitostí a podujatí, čím zvýšia
povedomie o miestnych hodnotách a spoločných úlohách.

TC8 Spoločné
výzvy v oblasti
bezpečnosti a
ochrany

Priorita 1: Podpora
spoločných aktivít
zameraných na
predchádzanie
prírodným a človekom
spôsobeným
katastrofám, podpora
spoločného postupu v
mimoriadnych situáciách

Riziko prírodných a človekom spôsobených katastrof by sa malo
znížiť a zvládanie týchto situácií by sa malo zefektívniť využitím
nových infraštrukturálnych prvkov, spoločných stratégií a základov
pre spoluprácu vytvorených pre dané programové územie.

Priorita 2: Podpora
rozvoja zdravia

Predpokladá sa, že spoločné preventívne programy, zlepšená
infraštruktúra zdravotnej starostlivosti a cezhraničná súčinnosť
inštitúcií zlepšia zdravotný stav obyvateľov a znížia riziko
ohrozenia epidémiami u ľudí prekračujúcich hranicu.

