TC 3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva


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














Orientačný zoznam
činností
Uchovávanie a reštaurovanie pamiatok historického dedičstva (budov,
historických parkov a záhrad v súlade s požiadavkami na obnovu pamiatok s
cieľom vytvoriť sieť turistických lokalít ako základom pre tematické trasy a
tematické balíčky v prihraničnom regióne.
Prieskumy ohľadom budov kultúrneho, historického a náboženského
dedičstva s cieľom vytvoriť základy pre cezhraničné tematické trasy.
Rozvoj spoločných destinácií prihraničného cestovného ruchu, tematických
trás, balíkov spájajúcich lokality historického, kultúrneho, alebo
náboženského dedičstva a iné atrakcie a služby.
Spoločné propagačné aktivity a poskytovanie informácií o cezhraničných
cestách a súvisiacich zaujímavostiach (vrátane vypracovania máp, spoločných
on-line informačných zdrojov a informačných materiálov, moderných IT
nástrojov a aplikácií pre propagáciu trás a atrakcií, značiek, turistických kariet
a pod.).
Organizovanie spoločných kultúrnych podujatí s cezhraničnou pridanou
hodnotou súvisiacou s historickým, kultúrnym a náboženským dedičstvom.
Podpora rozvoja a propagácie tradičných miestnych (remeselných, (bio)
poľnohospodárskych) výrobkov v lokalitách cestovného ruchu na posilnenie
regionálneho ekonomického dopadu.
Vytváranie cezhraničného štandardu služieb prostredníctvom rozvoja nových
alebo existujúcich regionálnych ochranných známok a systémov kvality pre
špecifické produkty.
Výmena skúseností medzi organizáciami so vzťahom ku kultúrnemu,
náboženskému a historickému dedičstvu.
Školenia pre miestne zainteresované subjekty v oblasti cestovného ruchu,
spolupráce, propagácie a vytvárania sietí.

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

Priorita 1:
Udržateľné
využívanie životného
prostredia
na
prihraničnom území
–zachovanie
prírodných zdrojov,
opatrenia
na
zníženie
emisií
skleníkových plynov
a znečistenia riek

















Ochrana krajiny, zachovanie biodiverzity a ekosystémov s cezhraničným
významom prostredníctvom spoločného vývoja, ako sú spolupráca v chránených
oblastiach, udržateľný systém lesného hospodárstva, ekologická a tradičná
poľnohospodárska výroba atď.
Ochrana vodných zdrojov, adaptácia na častejšie extrémne situácie s vodou
pomocou integrovaných postupov vodného hospodárstva.
Spoločné vzdelávacie programy o ekológii.
Spolupráca medzi inštitúciami, úradmi a občianskymi organizáciami pre
udržateľné využívanie prírodných zdrojov; podpora pre harmonizáciu
príslušných predpisov.
Podporovanie investícií na zvýšenie produkcie obnoviteľnej energie, na
energetickú účinnosť, šetrenie energiou a recykláciu.
Vypracovanie spoločných nízko uhlíkových stratégií.
Výmena osvedčených postupov a odborných znalostí, študijné cesty,
vzdelávanie v oblasti energetickej účinnosti.
Posilnenie kompetencií a zručností v oblasti ekologických inovácií a nízko
uhlíkových riešení.
Harmonizácia miestnych stratégií výroby obnoviteľnej energie využívajúcej
biomasu, vodnú a geotermálnu energiu.
Výmena osvedčených postupov, zriaďovanie pilotných systémov malého
rozsahu na spracovanie odpadových vôd, komunálneho a priemyselného
odpadového hospodárstva.
Prieskumy ohľadom problémov s kvalitou vody z povodia prekračujúceho
hranicu.
Zriadenie monitorovacieho systému kvality vody z povodia presahujúceho
hranicu.
Rozvoj skládok odpadu, ktoré sú vhodné na recykláciu a spĺňajú
environmentálne požiadavky.
Spoločné informačné kampane na zvýšenie povedomia.

TC7 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám
odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov
Orientačný zoznam činností
Priorita 1:
Rozvoj dopravnej
infraštruktúry s
cieľom zlepšiť
mobilitu osôb a
tovaru









Priorita 2:
Rozvoj
infraštruktúry
informačnokomunikačných
technológií a
výmena informácií




Prípravné činností a/alebo výstavba, modernizácia a skvalitnenie dopravnej
infraštruktúry, ktoré vedú k hranici a prekračujú ju s cieľom zvýšiť možnosti
mobility presahujúcej hranice.
Rozvíjanie infraštruktúry hraničných priechodov a zlepšenie systémov riadenia
hraníc spojených s rozvojom dopravnej infraštruktúry.
Vybudovanie, modernizácia a vylepšenie cyklistických chodníkov, trás
vedúcich k hranici a cez ňu.
Rozvoj iniciatív cezhraničnej verejnej dopravy, harmonizácia systémov,
obstaranie vozového parku.
Činnosť na zvýšenie povedomia ohľadom dôležitosti systému dopravy šetrnému
k životnému prostrediu (nízke emisie a nízka hlučnosť cezhraničnej dopravy).
Vývoj IT riešení pre prostriedky verejnej dopravy.
Vývoj
cezhraničnej
infraštruktúry
širokopásmového
internetu
a
komunikačných centier.
Vypracovanie spoločného mediálneho obsahu lokálneho charakteru a
súvisiacich výrobných kapacít médií.

TC8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany
Orientačný zoznam činností
Priorita 1:



Podpora spoločných
aktivít zameraných
na predchádzanie
prírodným a
človekom
spôsobeným
katastrofám,
podpora spoločného
postupu v
mimoriadnych
situáciách
Priorita 2:



Podpora rozvoja
zdravia












Zladenie činností v oblasti protipovodňovej prevencie, rozvoj infraštruktúry
povodňovej a vnútrozemskej vodnej prevencie
Zriadenie spoločných systémov včasného varovania pre prípady prírodných
katastrof.
Strategické a technické plánovanie a založenie spoločných monitorovacích
systémov, čo sa týka znečistenia životného prostredia (vzduchu, vody, pôdy).
Podpora/spolupráca/sieť
mimovládnych
a
verejných
záchranných
tímov/organizácií.
Databáza prípadov prírodných katastrof.
Spoločné programy školení a seminárov, výmena skúseností, študijné cesty.
Zlepšenie infraštruktúry zdravotnej starostlivosti a prevencie ako aj zariadení
súvisiacich s cezhraničným poskytovaním týchto služieb, rozvoj spoločných
kapacít.
Spoločný vývoj a založenie zariadení starostlivosti o pacienta.
Výmena know-how, spoločné tréningové programy, spoločné preventívne
programy, spoločné podporné služby.
Spolupráca medzi inštitúciami v oblasti epidemiológie u ľudí.
Zlepšenie infraštruktúry zdravotníckych služieb sociálnej starostlivosti.

