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EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo
17. Decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná
spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja1, a najmä na jeho článok 8 ods. 12,
keďže:
(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2015) 6805, naposledy zmeneným
vykonávacím rozhodnutím C(2018) 7237 došlo k schváleniu určitých prvkov
programu spolupráce „Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko“ na podporu z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) v rámci cieľa Európska
územná spolupráca na Slovensku a v Maďarsku.

(2)

Dňa 14. júla 2020 Maďarsko v mene Slovenska a Maďarska predložilo
prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov Komisie žiadosť o zmenu
programu spolupráce. K žiadosti bol pripojený revidovaný program spolupráce, v
ktorom Maďarsko navrhlo zmenu prvkov programu spolupráce uvedených v článku 8
ods. 2 prvom pododseku písm. d) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, na ktoré sa
vzťahuje vykonávacie rozhodnutie C(2015) 6805.

(3)

Podľa článku 25a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 Maďarsko v mene Slovenska a
Maďarska žiada o uplatnenie miery spolufinancovania vo výške 100 % na výdavky
vykázané v žiadostiach o platbu počas účtovného roka, ktorý sa začína 1. júla 2020 a
končí 30. júna 2021 pre všetky prioritné osi tohto programu spolupráce.

(4)

V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ)2 č. 1303/2013 je žiadosť o zmenu
programu spolupráce riadne odôvodnená reakciou na epidémiu COVID-19 a jeho
sektorovým a ekonomickým vplyvom na programové územie. Obsahuje očakávaný
vplyv zmien programu na dosiahnutie stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného,

1

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
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udržateľného a inkluzívneho rastu a osobitných cieľov stanovených v programe so
zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 Európskeho
parlamentu a Rady3 a horizontálne zásady uvedené v článkoch 5, 7 a 8 nariadenia (EÚ)
č. 1303/2013.
(5)

V súlade s článkom 110 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 monitorovací
výbor dňa 13. júla 2020 preskúmal a schválil návrh na zmenu programu spolupráce,
pričom zohľadnil revidovaný finančný plán programu spolupráce.

(6)

Komisia posúdila upravený program spolupráce a nevyjadrila pripomienky podľa
článku 30 ods. 2 prvého pododseku druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)

Zmenené prvky upraveného programu spolupráce, ktoré podliehajú súhlasu Komisie
podľa článku 8 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, by sa preto mali schváliť.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie C(2015) 6805 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Vykonávacie rozhodnutie C(2015) 6805 sa mení takto:
1.

V článku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:
„Týmto sa schvaľujú tieto prvky programu spolupráce „Interreg V-A Slovenská
republika-Maďarsko“ na účely podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ďalej len „EFRR“) v rámci cieľa Európska územná spolupráca (ďalej len „EÚS“) v
Slovenskej republike a v Maďarsku na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra
2020, predloženého v konečnom znení 4. septembra 2015, zmeneného revidovaným
programom spolupráce predloženým v konečnom znení 14. júla 2020:“;
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Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).
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Článok 2
Toto rozhodnutie je určené Maďarsku a Slovenskej republike.
V Bruseli 30. 7. 2020

Za Komisiu
Johannes HAHN
člen Komisie
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