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Výročná správa Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2018 bola
pripravená podľa prílohy X k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/207. Účelom
tejto správy je poskytnúť stručný prehľad o činnostiach, ktoré sa vykonali v rámci
programovacieho procesu, so zameraním na rok 2018.
V decembri 2017 bolo uzavreté prvé kolo výzvy na predkladanie žiadostí v rámci prioritnej
osi 3 (Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility). V rámci
výzvy sa očakávalo, že žiadatelia predložia komplexné plány rozvoja prispôsobené pre určité
regióny (územia), takzvané Územné akčné plány pre zamestnanosť (TAPE). V dôsledku týchto
plánov sa nerovnosti v zamestnanosti medzi regiónmi znížia s cieľom zlepšiť úroveň
zamestnanosti v programovej oblasti. Po ukončení kontroly prípustnosti ešte v roku 2017
pokračoval rok 2018 hodnotením formálnosti, oprávnenosti a kvalitatívnym hodnotením
TAPE. Zo 16 predložených žiadostí TAPE, 9 prešlo všetkými úrovňami procesu posudzovania
a členovia Monitorovacieho výboru (MV) ich schválili na zasadnutí dňa 26. apríla 2018 v
Bratislave. Druhé kolo výzvy TAPE (Výzva na predkladanie projektov TAPE) sa začalo v
auguste 2018 s konečným termínom na predloženie v novembri 2018. Išlo o výzvu, v ktorej
sa jednotlivé projekty, patriace do predtým schválených TAPE, museli ďalej rozvíjať
a predkladať v podrobnejšej štruktúre. V súčasnosti prebieha posudzovanie predložených
žiadostí.
V rámci prioritnej osi 2 (Posilnenie cezhraničnej mobility) bola výzva otvorená nepretržite
od roku 2016. Avšak v dôsledku niekoľkých externých faktorov bol počet prijatých žiadostí
nižší ako sa očakávalo v čase plánovania programu. Monitorovací výbor sa preto rozhodol
túto výzvu ukončiť. Na túto prioritnú os bolo predložených celkom 20 žiadostí, z ktorých 8
splnilo všetky podmienky na získanie finančnej podpory z programu. Po rozhodnutí o
víťazných projektoch členovia MV poverili Riadiaci orgán, aby inicioval zmenu Programu
spolupráce v Európskej komisii tak, aby zvyšné fondy EFRR (12,1 mil. EUR) v prioritnej osi 2
mohli byť prerozdelené na prioritnú os 1 (PO1 - Príroda a kultúra). PO1 je najobľúbenejšou
témou programu. Počas 1. výzvy na predkladanie žiadostí bol záujem o granty 5-krát vyšší
ako disponibilná suma EFRR v rámci tejto PO. Európska komisia 29. októbra 2018 schválila
žiadosť o zmenu programu. Ďalšia výzva na predkladanie návrhov v rámci PO1, ktorá sa má
predložiť v roku 2019, bude teda obsahovať aj prerozdelenú sumu z PO2. Dostupné
prostriedky na výzvu, ktorá sa má začať v roku 2019, sú teda 21,9 milióna EUR z EFRR v
prioritnej osi 1 a 5,48 milióna EUR z EFRR v prioritnej osi 4.
Súbežne s otvorením modulu pre podávanie správ systému IMIS 2014 - 2020 organizoval JS
semináre pre vedúcich prijímateľov tých projektov, ktoré sú vo fáze implementácie.
Na jar 2018 bola vyhlásená nová výzva pre malé a stredné podniky (MSP) v rámci prioritnej
osi 1 (PO1 - Príroda a kultúra). Cieľom tejto výzvy bolo zapojiť MSP z oprávnenej oblasti na
dosiahnutie cieľa tejto prioritnej osi: zvýšiť atraktívnosť pohraničnej oblasti. V spolupráci s
okresnými samosprávami a informačnými bodmi usporiadal JS dva informačné dni pre
potenciálnych žiadateľov. Po 3 mesiacoch trvania výzvy dosiahla požadovaná výška
predložených žiadostí z EFRR 125% finančných prostriedkov pridelených na výzvu, takže
výzva bola pozastavená a nakoniec ukončená v septembri.Hodnotených bolo 29
projektových žiadostí, pričom 6 projektových žiadostí bolo schválených na implementáciu
Monitorovacím výborom dňa 20. septembra 2018 v Győri. Po prijatí podporného
rozhodnutia nebola výzva znovu otvorená, ale natrvalo ukončená. Na základe skúseností z
výzvy SKHU / 1801 bude koncepcia výzvy zrevidovaná a zostávajúce prostriedky budú k
dispozícii pre MSP počas nasledujúcej výzvy v roku 2019.
Okrem koncepcie TAPE členovia Monitorovacieho výboru rozhodli o zriadení ďalšieho
nového nástroja v rámci programu tzv. Fondu malých projektov. Fond malých projektov
predstavuje nástroj na uľahčenie a podporu implementácie projektov menšieho rozsahu.

Tento nástroj je rozdelený do dvoch oblastí: východná a západná programová oblasť s dvoma
samostatnými riadiacimi inštitúciami. V druhej polovici roka 2018 vyhlásil Fond malých
projektov pre východnú a rovnako západnú programovú oblasť svoje prvé pilotné výzvy na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Východnú programovú oblasť Fondu malých projektov zastrešuje EZÚS Via Carpatia, ktoré
prostredníctvom Monitorovacieho výboru prijalo rozhodnutie o prvých schválených malých
projektoch v decembri 2018. EZÚS Rába-Dunaj Váh, zodpovedné za správu Fondu malých
projektov v západnej programovej oblasti, vyhlásilo úspešné projekty začiatkom roku 2019.
Dňa 20. septembra 2018 sa uskutočnilo stretnutie Monitorovacieho výboru v Győri s troma
nasledujúcimi cieľmi: rozhodnúť o predložených projektových žiadostiach výzvy pre MSP
(SKHU / 1801), oboznámiť sa s návrhom právnych predpisov na nasledujúce programové
obdobie (2021 - 2027) a spoločne osláviť Deň európskej spolupráce. Pri príležitosti Dňa
európskej spolupráce a Európskeho roku kultúrneho dedičstva sa v rámci Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko zorganizovala fotografická súťaž s
cieľom povzbudiť občanov oboch partnerských krajín - Maďarska a Slovenska, aby sa aktívne
zúčastňovali a podieľali na oslavách Dňa európskej spolupráce a ukázali časť z mnohých
prírodných a kultúrnych dedičstiev maďarského a slovenského pohraničia. Z celkového
počtu 56 prijatých fotografií bolo na základe vyhodnotenia poroty a hlasovania na
Facebooku vybraných 12 najlepších fotografií. Tieto fotografie boli vystavené na verejných
priestranstvách v Győri, v Maďarsku (20. - 28. septembra 2018) a Košiciach na Slovensku (1.
- 6. októbra 2018), zároveň bol z fotografií vytvorený nástenný kalendár na rok 2019.

