Zhrnutie pre verejnosť
2017
PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

V zmysle Prílohy X Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/207 bola za rok 2017
vypracovaná Výročná správa Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko, ktorej cieľom je poskytnúť stručný prehľad o aktivitách vykonaných v procese
Programu, s dôrazom na rok 2017.
V priebehu roka boli vyhlásené viaceré výzvy na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok (FP) zamerané na rôzne témy:
-

1. kolo výzvy na predkladanie Strešných projektov v rámci Fondu malých projektov
(FMP) – 13 február 2017 – 03 marec 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o FP v rámci schémy B-Light – 06 apríl 2017 – 24
apríl 2017
Výzva pre hodnotiteľov v rámci projektov schémy B-Light – 06 jún 2017 – 15 jún
2017
2. kolo výzvy na predkladanie Strešných projektov v rámci Fondu malých projektov
(FMP) – 01 august 2017– 31 . august 2017
Výzva na predkladanie územných akčných plánov zamestnanosti (TAPE) SKHU1703 –
08 september – 15 december 2017
Výzva pre hodnotiteľov v rámci TAPE – 24 november 2017 – 15 december 2017

Väčšina výziev bola cielená na dve iniciatívy zamerané na zapojenie malých a stredných
podnikov (MSP) do Programu a na Fond malých projektov, čo uľahčí realizáciu malých
projektových žiadostí s nízkym rozpočtom. Aktuálne prebiehajú diskusie o naštartovaní
najefektívnejších a najvhodnejších rozvojových schém na podporu malých a stredných
podnikov a malých projektov v rámci oprávneného územia Programu a výsledky sa
očakávajú začiatkom roka 2018.
Výzva na predkladanie územných akčných plánov zamestnanosti bola širšie postavená a
menej cielená na príležitosti pre samotné žiadosti o finančný príspevok. Očakávaním
Programu boli strategické nápady s komplexnými a koherentnými rozvojovými plánmi v
regiónoch s cieľom dosiahnuť konkrétne ciele (vybrané príjmateľmi). V súvislosti s výzvou
na TAPE bolo v spolupráci so samosprávnymi krajmi, župami a informačnými bodmi
organizovaných niekoľko informačných dní. Na základe odhadovaného záujmu sa
uskutočnili 4 podujatia v Maďarsku a 3 na Slovensku vo východnej a západnej časti
oprávnenej oblasti. Do stanoveného termínu bolo predložených 16 akčných plánov, s
hodnotením ktorých sa začne začiatkom budúceho roka.
V minulom roku sa uskutočnili tri zasadnutia Monitorovacieho výboru (MC) dňa 04. Apríla
2017 v Budapešti, 26. - 27. júna 2017 v Senci a 17. júla 2017 opätovne v Budapešti.
Počas jarného zasadnutia okrem iného členovia výboru rozhodli o schválení zoznamu
projektov predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o FP SKHU/1601, Prioritná
os 4 (Podpora cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti). Spoločnému technickému sekretariátu (JS) bolo predložených 145 žiadostí, z
ktorých 29 bolo schválených. Počas procesu zazmluvňovania jeden projekt odstúpil od
podpisu zmluvy a nakoniec do konca roku 2017 28 projektov začalo s implementáciou vo
výške 7 292 761,03 EUR zdrojov EFRR.
Počas júlového zasadnutia MC sa rozhodlo o výbere projektových žiadostí v rámci
Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra), ako aj Prioritnej osi 2 (Cezhraničná mobilita).
Spoločnému sekretariátu (JS) bolo celkovo doručených 199 žiadostí o finančný príspevok
vo výške 252 017 052,05 EUR zdrojov EFRR. V PA 2 bola výzva priebežne otvorená a
doposiaľ bolo predložených 11 žiadostí s požadovanou výškou finančných prostriedkov
EFRR 9 863 745,68 EUR. Výsledkom hodnotiaceho procesu bol zoznam projektov

navrhnutých na schválenie, pripravený zo strany JS a členovia MC rozhodli o podpore 29
projektov v rámci PA1 vo výške 40 222 436,96 EUR z EFRR a 2 projektov v rámci PA2. Do
konca roka bolo v PA1 zazmluvnených 12 projektov a obidva projekty v PA2 vo výške 1 616
793,23 EUR.
Vzhľadom k Európskemu dňu spolupráce 2017 využil Spoločný technický sekretariát
príležitosť na to, aby splnil krédo ECDay "Choď miestne!". Štyri projekty, ktoré práve začali
s realizáciou, boli vybrané za účelom predstavenia Programu pri tejto príležitosti.
Spoločnou charakteristikou vybraných projektov bolo, že všetky svojím spôsobom slúžia
záujmu verejnosti. Projekty sú zamerané na environmentálnu výchovu detí, zavedenie
systému Eurokey do verejných budov pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, Strieborná
ekonomika uľahčuje propagáciu "strieborných" výrobkov a služieb, zatiaľ čo projekt SAD sa
zaoberá opätovnou integráciou ľudí do spoločnosti, ktorí bojujú s nejakou závislosťou.
Implementácia projektov sa začala na jeseň roku 2017. Informácie o nich sú dostupné na
webovej stránke: www.skhu.eu v časti Podporené projekty a v sekcii Kalendár.

