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Implementačná správa programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko pre
rok 2020 bola pripravená podľa prílohy X Implementačného nariadenia Komisie (EÚ)
2015/207. Správa má za cieľ poskytnúť stručný prehľad o aktivitách, ktoré prebehli v rámci
programovacieho procesu zameriavajúc sa na rok 2020.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
Program dosiahol svoj vrchol v roku 2020. Spoločný technický sekretariát pracuje s uzavretými
projektmi počas ich obdobia sledovania, pomáha aktívnym projektom vo fáze implementácie
a uzatvára zmluvy k projektom z poslednej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku (FP). Plánovanie nového programu prebieha súbežne s každodennými
činnosťami súčasného programu. Spoločný technický sekretariát sa plne sústredí na splnenie
všetkých požiadaviek.
Rok 2020 bol zameraný na spracovanie predložených žiadostí o finančný príspevok z výzvy
SKHU/1902, ktorá bola poslednou výzvou tohto programového obdobia (2014-2020). Celkové
vyhodnotenie 123 podaných žiadostí o FP (formálne hodnotenie, hodnotenie oprávnenosti a
kvality) trvalo do mája 2020. O výbere projektov sa rozhodlo počas online stretnutia
monitorovacieho výboru, ktoré sa konalo 13. júla 2020. Celkovo sa schválilo 46 projektov a 36
projektov bolo pridaných na rezervný zoznam. Proces uzatvárania zmlúv k vybraným
projektom sa začal koncom augusta 2020.
Tento rok Interreg oslavuje 30 rokov cezhraničnej spolupráce v Európe. Európska komisia sa
preto rozhodla aby sa toto výročie stalo hlavnou témou Európskeho dňa spolupráce. Počas
tohto podujatia sme si priblížili začiatky spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom
siahajúce do roku 1999. Zozbierali sme projekty z obdobia programov PHARE, HU-SK-UA IIIA, HUSK 2007-2013 a taktiež z obdobia fungovania programu spolupráce Interreg V-A SKHU.
Následne boli publikované v online katalógu s názvom 30 rokov programu spolupráce Interreg
- úspechy v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti od roku 1999. Katalóg bol publikovaný
16. októbra 2020 na stránke programu, kde je dostupný doteraz. Vďaka Facebook reklamnej
kampani si náš katalóg prezrelo aspoň raz 29 864 ľudí.

Dôležité informácie programu Interreg SKHU v roku 2020:

V každej prioritnej osi sme uzavreli projekty s úžasnými výsledkami. Pozrime sa na niektoré
príklady:

PRIORITNÁ OS 1: PRÍRODA A KULTÚRA
ÚŽASNÝ VTÁČÍ SVET BEZ HRANÍC
Cieľom spoločného slovensko-maďarského projektu bol rozvoj monitorovacích aktivít vtáctva,
koordinácia aktivít ornitologických táborov a vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry v rámci
spolupráce Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a národného parku Aggtelek.

1 Pozorovacia veža pri rybníku Hrhov, Slovensko

3 Mobilná učebňa

2 Pozorovacia veža pri rybníku Hrhov, Slovensko

4 Ukážka krúžkovania vtákov pre deti

PRIORITNÁ OS 2: POSILNENIE CEZHRANIČNEJ MOBILITY
MÁRIA VALÉRIA BIKE
Cieľom projektu bolo vybudovanie novej pohraničnej služby pre verejnosť- systém požičovne
bicyklov v mestách Ostrihom a Štúrovo, ktorá ma zlepšiť spojenie medzi pohraničnými
regiónmi.

5 Výhľad na ostrihomskú baziliku a hrad z mesta
Štúrovo, Slovensko

6 Výpožičná stanica Mária Valéria Bike, Maďarsko

PRIORITNÁ OS 3: PODPORA ZAMESTNANOSTI
ORGANICKÝ CEZHRANIČNÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ POZDĹŽ IPĽA (ORG-EMP)
Cieľom súčasného TAPE je naštartovať hospodársky rozvoj, ktorý prispeje k obnoveniu
bývalých organických vzťahov a podporiť zlepšenie zamestnanosti prostredníctvom pracovnej
mobility. Pre tento účel bude most medzi Ipeľským Predmostím a Drégelypalánk
zrekonštruovaný. Tento most zabezpečí, že väčšie továrne v oblasti Nagyoroszi a Rétság,
do ktorých cez hranice dochádzajú stovky zamestnancov, budú prístupné zo smeru
izolovaných slovenských dedín. Očakáva sa, že počet dochádzajúcich sa zvýši kvôli
rozšíreniu továrne Fespizz Kft v meste Nagyoroszi, kde plánujú prijať 10 nových
zamestnancov. Zároveň, tento most umožní odzrkadlenie výsledkov rozvoja maďarskej strany
na strane slovenskej, prostredníctvom vytvorenia 4 nových pracovných miest v novej továrni
na výrobu bulguru, postavenej firmou Adorex v Ipeľskom Predmostí. Prepojenie bude
okrem iného posilnené aj vďaka školeniam pre nových zamestnancov, ktoré bude pre oba
strany poskytovať stredná odborná škola v meste Šahy. Z tohto dôvodu budú
zmodernizované 2 dielne na strednej odbornej škole v meste Šahy. Združenie regionálneho
rozvoja Ipoly-Táj napomáha prispôsobiť zručnosti zamestnancov požiadavkám
zamestnávateľov prostredníctvom aplikovania švajčiarskeho modelu. Celkový rozpočet pre
tento komplexný plán je 6 686 278 €.

7 Rozšírenie továrne v Nagyoroszi, Maďarsko

8 Vizualizácia novej továrne na výrobu bulguru v Ipeľskom Predmostí, Slovensko

PRIORITNÁ OS 4: INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
PROPAGOVANIE PODNIKANIA INTERAKTÍVNOU A INOVATÍVNOU FORMOU
Projekt sa zameral na propagovanie podnikania použitím interaktívnych a inovatívnych metód,
akou je mobilná aplikácia Provocent. Študenti mohli navzájom interagovať prostredníctvom
investovania projektových peňazí (tzv. Pcoins) do vlastných podnikov. Vďaka tejto aplikácii sa
proces učenia stal viac ľudským a prirodzeným.

9 www.provocent.sk

Interreg 2021-2027
Plánovanie programu Interreg medzi Maďarskom a Slovenskom na obdobie 2021 - 2027 sa
začalo v roku 2019.
Spoločný technický sekretariát v spolupráci s CESCI organizoval tematické
workshopy/webináre v troch hlavných oblastiach teritoriálnej analýzy: hospodársky rozvoj,
správa dedičstva a spoločenské výzvy. Výsledky webinárov boli začlenené do finálnej verzie
návrhu analýzy, ktorý bol schválený počas druhého stretnutia programovej rady, 4. augusta
2020.
Počas tohto stretnutia Ex-Ante Tanácsadó Kft., dodávateľ vybraný na vypracovanie kapitoly 2
(„Priority“) programového dokumentu na roky 2021 – 2027, predstavil svoju úvodnú správu.
Členovia prediskutovali a schválili dokument. Prvý návrh kapitoly 2 bol predložený
Spoločnému technickému sekretariátu 5 mesiacov po schválení úvodnej správy, do januára
2021.

