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A program 2015. évi végrehajtási jelentését a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási
rendeletének 10. számú mellékletével összhangban készítettük el. A jelentés célja, hogy
számot adjon a 2015-ös évben lezajlott programozással kapcsolatos tevékenységekről.
Két programozó bizottsági ülést tartottunk az új programra vonatkozóan. A kilencedik
ülést 2015. Február 23-24-én Gyügyfürdőn, Szlovákiában, a tizediket pedig 2015. Június
23-24én Mátraházán, Magyarországon. A programozó bizottság tagjai azon magyar és
szlovák szervezetek delegáltjai, aki a területfejlesztésben érdekeltek (minisztériumok, civil
szervezetek, regionális ügynökségek, stb). A bizottság feladata az volt, hogy külső
szakértők segítségével kidolgozza az új programot figyelembe véve a Bizottság által hozott
általános szabályokat. A folyamat legkritikusabb része a prioritások kiválasztása volt,
amelyet alapos felmérések előztek meg. Végül a tagok a természet és kultúra témakörét
ítélték fejlesztendőnek. Ez a határmenti terület vonzerejének növelését jelenti a
természeti és kulturális örökség megőrzésével és fejlesztésével. A másik fejlesztési terület
a határon átnyúló mobilitás javítása, amely támogathat például olyan határon áthaladó út
építését, amely kapcsolódik az európai szintű TEN-T hálózathoz vagy akár a határon átnyúló
tömegközlekedés fejlesztését is. A harmadik kiválasztott prioritási tengely a fenntartható
és minőségi foglalkoztatás előmozdítását és a munkavállalói mobilitás támogatását
célozza. A kiválasztás oka az volt, hogy a határ mind két oldalán nagyon hasonló
problémákkal küzdenek a régiók. A program segítséget kíván nyújtani például a
munkanélküliség csökkentéséhez. Végül, de nem utolsó sorban a program támogatja a
hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítását
is. Ez a prioritási tengely biztosítja a lehetőséget azon projektek számára, amelyek a
határtérségben élők kapcsolatának javítására fókuszálnak.
2015-ben a célokat lefektették, indikátorokat kapcsoltak hozzájuk, amelyek mérhetővé
teszik majd a változást a program időszak végére, és az együttműködési program szövege
is elkészült. Az Európai Bizottság több megjegyzést fűzött a dokumentumhoz, amelyet a
programozó bizottsági üléseken megtárgyaltak a tagok. Választervezet készült az egyes
megjegyzésekhez vagy a kérésnek megfelelően módosították a dokumentum szövegét.
Miután a bizottsági tagok jóváhagyták az együttműködési program végleges tervezetét a
program szlovák Irányító Hatósága beadta azt az Európai Bizottságnak. 2015. Szeptember
30-án a Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program tartalmát, így elkezdődhetett a szabályozó dokumentumok kidolgozása. Az első
munkaverziókat hamarosan kidolgoztuk a pályázói és kedvezményezetti kézikönyvből,
illetve egyéb olyan háttér dokumentumokat, mint például az eljárásrendek. A kidolgozással
párhuzamosan két workshop-ot tartottunk a lehetséges pályázóink számára, ahol a
pályázható tevékenységeket mutattuk be.
A program első Monitoring bizottsági ülését 2015. December 15-én tartottuk
Sárospatakon, Magyarországon. A Monitoring Bizottság felelős a program sikeres
végrehajtásáért.
Az első pályázati felhívás 2016-ban várható.

