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V zmysle Prílohy X Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/207 bola za rok 2016 vypracovaná
Výročná správa Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020,
ktorá podáva stručný prehľad o aktivitách vykonaných v procese Programu, s dôrazom na rok 2016.
V prvej polovici roku 2016 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko, bola v centre pozornosti príprava prvej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok (FP). Na druhom a tretom zasadnutí Monitorovacieho výboru (MV), ktoré sa uskutočnili 9.
marca (v Budapešti) a 30. júna (tiež v Budapešti) boli prerokované a schválené programové
dokumenty a balík výzvy.
Prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP (SKHU/1601) bola vyhlásená 29. júla 2016 s
alokáciou vo výške 67,5 M EUR. V súvislosti so zverejnením 1. výzvy na predkladanie žiadostí o FP
na úrovni Programu bolo zorganizovaných 14 Informačných dní, z toho 8 v Maďarsku a 6 na
Slovensku, aspoň jeden Informačný deň v každej župe v rámci oprávneného územia Programu. Tieto
podujatia boli zorganizované v spolupráci so samosprávnymi krajmi a župami, ako aj s členmi MV,
ktorí tak pomohli rozšíriť profesionálnu sieť v oblasti cezhraničnej spolupráce. V rámci spolupráce aj
tieto inštitúcie zverejnili na svojich webových stránkach bannery a informácie o zverejnených
výzvach. Počet potenciálnych žiadateľov o Program, bol vyšší než kedykoľvek predtým.
Termín uzavretia 1. výzvy bol 3. novembra v prípade Prioritnej osi (PO) 1 “Príroda a kultúra” a
Prioritnej osi 4 “Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti”. V prípade Prioritnej osi 2 “Posilnenie cezhraničnej mobility” bola určená
otvorená výzva s termínom predkladania žiadostí o FP 31. októbra a 31. januára každoročne. V rámci
prvej výzvy bolo podaných 348 žiadostí o FP z toho 199 v PO1, 145 v PO4 a 4 v PO2.
V rámci PO1 Príroda a kultúra, výška alokovaného ERDF príspevku bola 25 386 977 EUR, pričom v
predložených 199 ks žiadostiach o poskytnutie FP výška požadovanej sumy z ERDF bola viac než
250 M EUR, ktorá bola 10-krát vyššia než bola výška disponibilných finančných zdrojov. V prípade
PO4 záujem zo strany žiadateľov bol na podobnej úrovni, výška finančných prostriedkov
alokovaných z ERDF predstavovala sumu 7 480 765 EUR, pričom bolo podaných 145 žiadostí o
poskytnutie FP s finančným objemom vo výške 43 M EUR, ktorá bola 6-krát vyššia než bola výška
disponibilných finančných zdrojov. V PO 2 počet podaných žiadostí bol relatívne nízky, boli prijaté
len 4 žiadosti o poskytnutie FP, čo je možné si vysvetliť skutočnočťou, že v prípade tejto priority
žiadosti je možné podávať priebežne v rámci otvorenej výzvy.
Dňa 13.9.2016, v Hoteli Chateau Belá v obci Belá na Slovensku, sa konala otváracia konferencia
Programu, ktorá bola spojená s podujatím Dňa európskej spolupráce a návštevou projektu v
Štúrove (Kompa medzi Štúrovom a Ostrihomom), ktorý bol implementovaný a financovaný v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013. Na tomto verejnom
podujatí sa zúčastnilo 112 návštevníkov.
V priebehu roka pokračovali prípravy Fondu malých projektov (FMP). Členovia monitorovacieho
výboru na štvrtom zasadnutí výboru, dňa 29. Novembra 2016 schválili minimálne požiadavky pre
uchádzačov na predloženie žiadostí pre riadenie Fondu malých projektov (strešné projekty). Na
základe tohto rozhodnutia, vyhlásenie výzvy na strešné projekty FMP sa predpokladá na február
2017.
Pre výber hodnotiteľov projektov bola tiež vyhlásená 1. výzva s termínom odovzdania žiadostí do 2.
decembra 2016. Výzva bola zverejnená na oficiálnej webovej stránke Programu, na platformách
sociálnych médií a propagovaná bannermi – rovnako, ako to bolo v prípade ďalších zverejnených
výziev Programu. Nakoľko záujem o výzvu pre hodnotiteľov bol neočakávane vysoký, výzva bola
opätovne otvorená, čím bola uchádzačom poskytnutá možnosť na podávanie ďalších žiadostí.

Webová stránka Programu ako aj platformy sociálnych médií boli priebežne aktualizované. Náš
Program sa v rámci celoeurópskej súťaže o najlepšiu webovú stránku programu Interreg V umiestnil
na 3. mieste. Ocenenie bolo udelené Európskou komisiou a odovzdané počas Výročnej konferencie
programov Interreg, ktorá sa konala dňa 6. Júna 2016 v Bruseli. Za najlepšie kvality našej webovej
stránky boli vyhodnotené trojjazyčnosť, špeciálna sekcia pre zrakovo postihnutých, užívateľská
jednoduchosť ako aj transparentný a aktualizovaný obsah informácií.

