
Ministerstvo hospodárstva SR

Zápis č. 1
zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa  4. mája 2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Gál, p. Polčič, p. Sajková

Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva  SR, zasadačka č. 21, Mierová 19, Bratislava 

Čas konania: 10:00 – 11:30  hod.

Program: 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Informácia  k  schváleniu  Štatútu  a  Rokovacieho  poriadku  RK  pre  programy 

interregionálnej spolupráce 

4. Informácia k postupu prác v rámci programu INTERREG IVC pre programové obdobie 

2007 - 2013

5. Informácia k operačnému programu INTERACT II v rámci cieľa ETS

6. Informácia  o aktuálnej  výške  čerpania  finančných  prostriedkov  v rámci  programu 

INTERREG IIIC

7. Rôzne

8. Návrh záverov

PRIEBEH ROKOVANIA

K     bodu 1 a 2  

Otvorenie - úvodné slovo

Zasadnutie  Riadiacej  komisie  pre  programy interregionálnej  spolupráce  (ďalej  len  „RK“) 

viedol podpredseda RK  p. Hajduk, MH SR, ktorý v úvode ospravedlnil  neúčasť  p. Ježa, 

MH SR, predsedu RK na rokovaní z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Prítomným zároveň 



predstavil p. Sládka, MH SR, tajomníka RK. Následne prítomných oboznámil s  programom 

zasadnutia RK a požiadal o  pripomienky k programu, resp. doplnenie programu rokovania 

RK.  Nakoľko  neboli  vznesené  žiadne  pripomienky,  rokovanie  RK  pokračovalo  podľa 

schváleného programu.

Program  RK  bol  schválený  v súlade  s predloženým  návrhom  a  RK  bola  

uznášaniaschopná.

K     bodu 3  

Informácia  k  schváleniu  Štatútu  a  Rokovacieho  poriadku  RK  pre  programy  interregionálnej  

spolupráce 

P. Hajduk, MH SR predniesol zmeny v štatúte a rokovacom poriadku RK, ktorý nadväzuje 

na  Štatút  a Rokovací  poriadok  Riadiacej  komisie  pre  program  INTERREG  IIIC.  Štatút 

Riadiacej  komisie  bol  schválený  a podpísaný  ministrom  hospodárstva  SR  dňa  16.1.2007 

a Rokovací poriadok dňa 25.1.2007

Diskusia

p. Želinská, BBSK

• sa  opýtala,  či  je  RK  uznášaniaschopná,  keď  sa  rokovania  zúčastní  zástupca  za 

riadneho člena;

p. Hajduk, MH SR

• v podstate  áno,  úlohou  RK  je  informovať  zúčastnené  strany  o programoch 

interregionálnej spolupráce, preto je komisia uznášaniaschopná aj za účasti zástupcov 

riadnych členov;

• zároveň  požiadal  prítomných,  aby  sa  na  rokovaní  RK  (pravidelné  stretnutia) 

zúčastňovali predovšetkým príslušní nominovaní zástupcovia;

RK vzala informáciu o schválení Štatútu a Rokovacieho poriadku Riadiacej komisie pre  

programy interregionálnej spolupráce na vedomie.

K     bodu 4  

Informácia k postupu prác v rámci programu INTERREG IVC pre programové obdobie 2007 -  

2013

Materiál  uviedol   p.  Hajduk,  MH  SR.  Program  je  určený  pre  všetky  krajiny  EÚ  plus 
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Švajčiarskej  konfederácie  a Nórskeho  kráľovstva.  Nadväzuje  na  pozitívne  skúsenosti  z 

programu  INTERREG  IIIC,  realizovaného  v rámci  programového  obdobia  2004  -  2006. 

Program  je  predkladaný  na  rokovanie  IDMV  v nadväznosti  na  úlohy  vyplývajúce 

z rozpracovania  PVV SR na  rok  2007.  MH SR bolo  uznesením vlády  SR č.  1005/2006 

schválené  ako  Národný  orgán  pre  program INTERREG IVC.  Programový  dokument  bol 

vypracovaný  konzorciom  firiem  na  základe  výberového  konania,  pripomienkovaný 

zástupcami jednotlivých štátov v rámci Skupiny pre programovanie, vrátane zástupcov MH 

SR. V rámci programu sú tri priority: prvá priorita - prenos know-how v oblasti znalostnej 

ekonomiky a inovácií, druhá priorita - v oblasti životného prostredia a prevenciám voči riziku 

a treťou prioritou je technická pomoc. Je k nemu pozitívne stanovisko MŽP SR z hľadiska 

dopadu na životné prostredie. Bol predmetom pripomienkového konania v rámci Riadiacej 

komisie pre programy interregionálnej spolupráce (zástupcovia VÚC – princíp partnerstva), 

ako aj v rámci pripomienkového konania IDMV. Realizácia programu vyžaduje alokáciu na 

národnej  úrovni  vo  vzťahu  k zaplateniu  povinných príspevkov do  nadnárodných orgánov. 

Zároveň prítomných informoval, že uvedený materiál bol predložený na MPK a následne do 

konca mája 2007 sa s ním bude zaoberať vláda SR.

Diskusia

p. Želinská, BBSK

• sa opýtala, či sa do programu INTERREG IVC môžu zapojiť aj obce;

p. Hajduk, MH SR

• áno, program je určený pre verejný sektor;

p. Sláviková, BSK

• vzniesla otázku o rozpočte projektov a o maximálnom počte projektových partneroch 

zapojených do jedného projektu;

• ďalej  sa  opýtala  na  mieru  spolufinancovania  projektov  zo  strany  projektových 

partnerov;

• posledná otázka sa týkala inštitúcie, kde sa dávajú prihlášky a aký bude komunikačný 

jazyk;

p. Hajduk. MH SR

• rozpočet  jednotlivých  projektov  je  uvádzaný  ako  celkový  rozpočet  projektu  a je 

rozdelený podľa jednotlivých aktivít jednotlivých projektových partnerov, za ktoré sú 

zodpovední,  pričom  do  jedného  projektu  podľa  skúseností  z predchádzajúceho 

programového  obdobia  môže  byť  zapojených  až  15  projektových  partnerov,  ale 
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optimálny počet sa v minulosti ukázal ako 10;

• miera  spolufinancovania  z ERDF  a národného  spolufinancovania  bola  na  základe 

rozhodnutia  Skupiny  pre  programovanie,  kde  sú  zastúpení  zástupcovia  všetkých 

členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska a EK, určená na 75% z ERDF pre staré 

členské štáty (EU15) a 85% z ERDF pre nové členské štáty. Z uvedeného dôvodu MH 

SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC neplánuje poskytovať príspevok 

zo štátneho rozpočtu pre konečných príjemcov;

• prihlášky  sa  podávajú  na  Riadiaci  orgán,  ktorý  sídli  vo  Francúzsku  a podáva  ich 

leadpartner  ako  jeden  projekt,  ktorého  súčasťou  je  aj  zoznam  jednotlivých 

projektových  partnerov.  Úradný  jazyk  v rámci  programu  bol  stanovený  anglický 

jazyk,  no  niektoré  dokumenty  a rokovania  budú  prekladané  aj  do  francúzštiny 

v súvislosti s polohou výkonných orgánov;

p. Želinská, BBSK

• položila otázku v súvislosti s možnými spôsobmi implementácie projektov (užší a širší 

prístup);

• zlučiteľnosť s inými OP v SR;

p. Hajduk, MH SR 

• uvedené je špecificky riešené v rámci programového dokumentu;

• aj pri programe INTERREG IIIC existovali tzv. operácie regionálneho rámca (RFO 

projekty), účasť regionálnych štruktúr na NUTS II úrovni;

p. Antipovová, TTSK

• sa opýtala, či je spolufinancovanie podporené aj zo ŠR;

p. Hajduk, MH SR 

• nie, nakoľko miera spolufinancovania z ERDF bola pre Slovensko stanovená na 85%, 

čím sa miera národného spolufinancovania oproti minulému obdobiu znížila z 25% na 

15%;

RK vzala predmetný materiál na vedomie.

K     bodu 5  

Informácia k operačnému programu INTERACT II v rámci cieľa ETS

Materiál  uviedol  p.  Hajduk,  MH  SR.  Operačný  program  INTERACT  II  2007-2013  je 

súčasťou  cieľa  „Európska  teritoriálna  spolupráca“.  Operačný  program  INTERACT  sa 
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zameriava  na  otázky  správneho  riadenia  v súvislosti  s komplikovanosťou  programov 

európskej  teritoriálnej  spolupráce.  Operačný  program  využíva  veľký  objem  odborných 

skúseností  v oblasti  regionálneho  rozvoja,  cezhraničnej,  nadnárodnej  a interregionálnej 

spolupráce  a sieťových  programov,  ktoré  vznikli  v členských  štátoch  Európskej  únie 

prostredníctvom iniciatívy INTERREG.  Hlavným cieľom operačného programu INTERACT 

II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej  a efektívnejšej  implementácii 

programov  európskej  teritoriálnej  spolupráce  vzhľadom  na  to,  že  správne  riadenie  bolo 

označené za hlavný predpoklad, ktorý je potrebné realizovať v rámci európskej teritoriálnej 

spolupráce. Predmetný materiál bude po schválení na rokovaní PV MH SR predložený na 

MPK a následne na rokovanie vlády SR.

Diskusia

p. Frajová, NSK

• či sa do programu môžu zapojiť aj VUC;

p. Hajduk, MH SR 

• v programovom  dokumente  sú  presne  definované  cieľové  skupiny,  regionálne 

štruktúry sa budú môcť zúčastniť prostredníctvom národných kontaktných bodov;

• dôležité  je  stanoviť  z pohľadu  SR  aktivity  do  viacročného  plánu  práce, 

prostredníctvom ročného plánu práce,  ktorý bude schvaľovaný za účasti  zástupcov 

zúčastnených krajín;

p. Sláviková, BSK

• položila  otázku  v súvislosti  so  zriadením  tzv.  „infobodov“  z dôvodu  zapojenia  aj 

menších žiadateľov;

• zaujímala sa o vyhlásenie verejnej výzvy na predkladanie projektov; 

p. Hajduk, MH SR

• predpokladaný  termín  vyhlásenia  verejnej  výzvy  na  predkladanie  projektov  je 

stanovený na september 2007 (bude závisieť od schválenia operačného programu na 

EK  a dohody  v rámci  nadnárodného  Monitorovacieho  a Riadiaceho  výboru  pre 

program INTERREG IVC);

p. Želinská, BBSK

• položila otázku v súvislosti s účasťou, resp. zapojením VÚC;

p. Hajduk, MH SR

5



• bude  nevyhnutné  v nadchádzajúcom  období  stanoviť  prioritné  oblasti  z pohľadu 

národnej úrovne a premietnuť priority do viacročného programu;

p. Frajková, NSK

• či je možné finančné prostriedky z uvedeného programu použiť aj  na financovanie 

VÚC ako konečných prijímateľov pomoci; 

p. Antipovová, TTSK

• či je možné financovať z uvedeného programu napr. zakúpenie počítačov, kancelárske 

potreby a pod.;

p. Sláviková, BSK

• položila otázku v súvislosti s financovaním študijných ciest a pod.;

p. Antipovová, TTSK

• či treba podávať projekty na Národný orgán, resp. nadnárodné orgány;

p. Hajduk, MH SR

• odpovedal  na  jednotlivé  otázky  s tým,  že  program  INTERACT  II  je  výlučne 

programom  technickej  pomoci  pre  jednotlivé  programy  realizované  v rámci  Cieľa 

ETS (cezhraničná spolupráca, nadnárodná spolupráca a interregionálna spolupráca);

• všetky  aktivity  je  potrebné  vyšpecifikovať  v rámci  ročných plánov práce,  resp.  do 

viacročného plánu práce;

• v rámci  Priority  1,  Skupina  intervencie  2  (spolupráca)  je  možné  financovať 

(organizovanie  a podporovanie  konferencií,  seminárov  a pracovných  stretnutí, 

ponúkanie  školiacich  kurzov  na  základe  stanovených  potrieb,  ponúkanie 

poradenských  služieb  na  požiadanie,  informovanie  zainteresovanej  verejnosti 

o územnej spolupráci v rámci EÚ);

• financovanie  študijných  ciest,  školení  a workshopov,  ako  aj  zakúpenie  drobnej 

výpočtovej  techniky  súvisiacej  s implementáciou  projektu  je  potrebné  realizovať 

prostredníctvom programu INTERREG IVC;

RK vzala materiál na vedomie

K     bodu 6  

Informácia  o aktuálnej  výške  čerpania  finančných  prostriedkov  v rámci  programu INTERREG 

IIIC
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Materiál  uviedol  p.  Hajduk,  MH  SR.  Finančná  kontrola  bola  vykonaná  v súlade 

s dokumentom  „Mechanizmus  vykonávania  finančnej  kontroly  prostriedkov  Programu 

Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC poskytnutých slovenským projektovým partnerom 

v podmienkach SR“, schváleným v PV MH SR dňa 17. 6. 2004 a jeho aktualizovanou verziou 

platnou od 15. 10. 2005. Zároveň, pri výkone kontroly sa postupovalo v súlade s „Príručkou 

pre zamestnancov oprávnených vykonať I. úroveň finančnej kontroly projektov zapojených 

do programu INTERREG IIIC“ vydanej formou usmernenia č.1/2005 s účinnosťou od 1. 4. 

2005 a jej aktualizovanou verziou platnou od 15. 10. 2005.

Počas  šiesteho  kontrolného  obdobia  (december  2006  –  február  2007)  vykonali  manažéri 

kontroly kontrolu fyzickej realizácie projektov u 18 projektových partnerov, z toho 7 kontrol 

bolo  administratívnych  a  11  kontrol  bolo  vykonaných  na  mieste.  Celkové  certifikované 

výdavky, na ktoré bolo vystavené Prehlásenie o overení počas šiesteho kontrolného obdobia 

predstavujú  sumu   234  477,30  EUR,  čo  je  10,22%  z celkového  rozpočtu  schváleného 

slovenským projektovým partnerom.

Ku  dňu 30.4.2007  certifikoval  Národný  orgán  pre  program  Iniciatívy  Spoločenstva 

INTERREG IIIC oprávnené výdavky v celkovej  výške  1 066 265,94 EUR čo predstavuje 

46,46 % z celkového rozpočtu prideleného slovenským projektovým partnerom. Z uvedenej 

sumy oprávnených  výdavkov  je  z  ERDF refundovaná  suma  vo  výške  740 335,12  EUR 

a spolufinancovanie  projektov  zo  strany  slovenských  projektových  partnerov  predstavuje 

sumu vo výške 325 930,81 EUR.

V rámci programu INTERREG IIIC bolo od začiatku implementácie projektov slovenskými 

projektovými  partnermi,  t.j.  od  roku  2003  do  súčasnosti  vykonaných  zamestnankyňami 

odboru  interregionálnej  a bilaterálnej  spolupráce  celkom 102 kontrol  v celkovej  výške 

overených výdavkov  1 096 088,52. €, z toho oprávnených výdavkov vo výške  1 066 265,94 

 €.

Zároveň  poskytol  informáciu  k realizovaným  projektom  –  RFO  ako  aj  k monitorovaniu 

projektov (napĺňanie indikátorov).

RK vzala materiál na vedomie.

K     bodu 7  

Rôzne

Diskusia:

7



p. Želinská, BBSK

• opýtala sa, či sú zasadania RK  verejné alebo nie;

p. Hajduk, MH SR

• zasadania RK sú verejné a na základe žiadosti  jednotlivých členov RK adresovanej 

predsedovi RK je možné na zasadanie prizvať aj ďalších účastníkov;

p. Frajková, NSK

• na záver konštatovala, že do programu INTERREG IVC by sa mohli zapojiť viacerí 

projektoví  partneri  z regiónov,  pričom by bolo vhodné potenciálnych projektových 

partnerov informovať o programe INTERREG IVC, o čo sa budú v budúcnosti snažiť 

aj samotné VÚC;

p. Hajduk, MH SR

• podporil  úsilie  VÚC  a informoval  zúčastnených,  že  MH  SR  ako  Národný  orgán 

v budúcnosti  plánuje  zorganizovať  v regiónoch  informačné  podujatia  o programe 

INTERREG IVC;

K     bodu 8  

Návrh záverov

Podpredseda  RK  p.  Hajduk,  MH  SR na  základe  záverov  z  rokovania  predložil  návrh 

uznesenia. 

RK predložený návrh uznesenia schválila.

Prílohou zápisu je uznesenie a  prezenčná listina. 

V  Bratislave, dňa 11. mája 2007

Zapísal: Ing. Marcel Sládok, tajomník RK

                        hlavný štátny radca, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Schválil: PhDr. Marek Hajduk, podpredseda RK 

riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Schválil: Ing. Ján Ježo, predseda RK

generálny riaditeľ sekcie podporných programov
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UZNESENIE
č. 1

zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa 4. mája 2007

Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

A.1 Informácia  k  schváleniu  Štatútu  a  Rokovacieho  poriadku  RK  pre  programy 

interregionálnej spolupráce 

A.2 Informácia  k postupu  prác  v rámci  programu  INTERREG  IVC  pre  programové 

obdobie 2007 - 2013

A.3 Informácia k operačnému programu INTERACT II v rámci cieľa ETS

A.4 Informácia  o aktuálnej  výške  čerpania  finančných  prostriedkov  v rámci  programu 

INTERREG IIIC
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