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V zmysle Prílohy X Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/207 bola za rok 2015
vypracovaná Výročná správa Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko 2014-2020, ktorá podáva stručný prehľad o aktivitách vykonaných v procese
prípravy programu.
V dňoch 23.-24. februára 2015 v Dudinciach a 23.-24. júna 2015 v Mátraháze sa konalo
v poradí 9. a 10. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu programu (Task Force, TF).
Členovia TF boli delegovaní z inštitúcií (ministerstviev, občianskych združení, regionálnych
rozvojových agentúr, atď.) zodpovedných za regionálny rozvoj alebo pôsobiacich v tejto
oblasti tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku. Za pomoci špecializovaných odborníkov
spočívala úloha TF v podrobnej príprave nového programu dodržiavajúc definované
štandardné postupy. Na základe expertných úvodných analýz bolo hlavnou výzvou skupiny
TF stanoviť programové priority. Členovia TF sa zhodli v tom, že jednou z priorít programu
je podpora oblasti prírody a kultúry, ktorá zahŕňa rozvoj a/alebo rekonštrukciu prírodného
a kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti. Ďalšou zvolenou prioritou je zvýšenie
cezhraničnej mobility zahŕňajúcou napríklad budovanie cezhraničných ciest napojených na
systém transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) alebo rozvoj verejných dopravných
systémov. Vzhľadom na to, že trh práce v oboch krajinách zápasí s podobnými problémami,
tretia prioritná os je zameraná na podporu udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podporu
mobility pracovnej sily. Program sa v tejto priorite zaviazal ponuknúť pomoc pri riešení
problémov ako je zvyšovanie nezamestnanosti. V neposlednom rade program má za cieľ
posilniť cezhraničnú spoluprácu verejných inštitúcií a spoluprácu ľudí žijúcich
v prihraničnej oblasti. Táto prioritná os ponúka možnosti pre realizáciu projektov, ktoré
zlepšia cezhraničnú medziinštitucionálnu spoluprácu a spoluprácu medzi obyvateľmi
prihraničných oblastí.
V roku 2015 bola vyhotovená kompletná verzia Programu spolupráce, boli stanovené
programové ciele a k nim priradené indikátory slúžiace na meranie dosiahnutých
programových výsledkov. Európska komisia vzniesla k programovému dokumentu svoje
pripomienky, ku ktorým členovia TF na svojich zasadnutiach sformulovali odpovede
a v súlade s nimi programový dokument modifikovali.
Po schválení konečnej verzie Programu spolupráce pracovnou skupinou TF, Riadiaci orgán
na Slovensku predložil programový dokument Európskej komisii. Dňa 30. septembra 2015
Európska komisia schválila Program spolupráce Interreg V-A SlovenskoMaďarsko a Riadiaci orgán mohol začať s prípravou nadväzujúcich dokumentov pre
riadenie a implementáciu programu.
Po schválení Programu spolupráce Európskou komisiou bol vypracovaný prvý návrh týchto
dokumentov (napr. Príručka pre žiadateľov a prijímateľov a ďalšie dokumenty pre riadenie
procesov) a zároveň boli uskutočnené dva semináre pre potencionálnych prijímateľov
o aktivitách, ktoré môžu byť podporené v rámci programu.
Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu sa uskutočnilo 15. decembra 2015
v Šarišskom Potoku (Sárospatak, Maďarsko). Monitorovací výbor je orgánom zodpovedným
za úspešnú realizáciu programu.
Zverejnenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí je plánované v roku 2016.

