Zápis zo 6. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru
Programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika 2014-2020
MPRV SR, Račianska 153/A, 3. októbra 2018
1. Otvorenie a privítanie
Šieste zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru (ďalej len „SMV“) otvorila za Riadiaci orgán
(ďalej len „RO“) predsedníčka SMV pani Mihaľová. Srdečne privítala prítomných, osobitne zástupcov
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ďalej len „NO“) pána Semoráda a Horáčka, ako aj zástupcu
Európskej komisie (ďalej len EK) pána Fecenka.
Pani Mihaľová oboznámila účastníkov s programom zasadnutia, ku ktorému neboli vznesené žiadne
pripomienky. Po overení prítomnosti hlasujúcich konštatovala, že SMV je v zmysle Rokovacieho
poriadku SMV uznášaniaschopný.1 Následne pani Mihaľová odovzdala slovo pánovi Semorádovi,
ktorý poďakoval RO za doterajšiu spoluprácu, privítal účastníkov zasadnutia a vyslovil želanie, aby boli
schválené tie najkvalitnejšie projekty.

2. Informácia o stave programu2
Pani Csonková informovala účastníkov o pokroku v implementácii programu. Na základe stavu
zazmluvňovania (69 projektov ≈ 45,9 mil. € ≈ 50,9 % zazmluvnených prostriedkov z celkovej alokácie
programu),3 objemu výdavkov v ZDV predložených na prvostupňovú kontrolu v SR a ČR (k 3.10.2018
výdavky za takmer 3,5 mil. €), stavu predložených žiadostí o platbu na STS (k 3.10.2018 predložené 3
ŽoP v celkovej sume takmer 85 000 Eur), a po prvej schválenej súhrnnej ŽoP v sume 33 363 Eur je
možné predpokladať splnenie záväzku pre rok 2018 z pohľadu n+3. Suma výdavkov, ktorú je
potrebné na EK deklarovať do konca roka 2018 predstavuje 1,6 mil. €.
Pani Csonková ďalej informovala o stave plnenia indikátorov, prehľade vyhlásených výziev za rok 2018
a pláne vyhlásenia poslednej výzvy pre rok 2018 v priebehu mesiaca október (ŠC 1.1). Taktiež
deklarovala, že prioritou STS je spracovávanie predkladaných ŽoP v čo možno v najkratšom čase
s ohľadom na splnenie záväzku n+3.
Pán Fecenko (EK) vyjadril spokojnosť so snahou RO dosiahnuť cieľ n+3 pre tento rok, avšak upozornil
na skutočnosť, že EK na základe údajov o čerpaní finančných prostriedkov zo septembra 2018 zaradila
program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 medzi rizikový. EK informovala RO prostredníctvom tzv.
varovného listu o konsekvenciách, ktoré by nastali v prípade, ak by záväzok n+3 nebol naplnený.
Prítomných bolo 7 členov s hlasovacím právom za SK delegáciu a 6 členov s hlasovacím právom za ČR delegáciu.
Detailné údaje sú uvedené v prezentácii (príloha č.2).
3 Potenciál zazmluvnenia v 1. kvartáli 2019 sa odhaduje na 70 % prostriedkov z celkovej alokácie programu.
1
2

1

Pani Mihaľová informovala účastníkov, že RO prijal opatrenia a intenzívne pracuje na dosiahnutí
stanoveného cieľa. RO taktiež pravidelne - na týždennej báze informuje EK o pokroku pri realizácii
programu.
3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku SMV a Štatútu SMV
Pani Meliorisová informovala účastníkov o dôvodoch zmeny Rokovacieho poriadku SMV a zmeny
Štatútu SMV. Zmena Rokovacieho poriadku SMV a Štatútu SMV bola členmi monitorovacieho výboru
schválená4, oba schválené dokumenty sú prílohami 6 a 7 tejto zápisnice.

4. Schvaľovanie projektov
Pani Novotná stručne predstavila výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranú na ŠC 1.2.
Alokácia na výzvu bola stanovená vo výške 3 200 000 € (suma EFRR). Celkovo bolo na RO
doručených 25 ŽoNFP vo výške 8 916 826 € (suma EFRR), z toho minimálny počet bodov na
schválenie dosiahlo 7 žiadostí, avšak pri 2 žiadostiach - P120 a P487 boli po ukončení odborného
hodnotenia identifikované skutočnosti, na základe ktorých boli tieto žiadosti dodatočne navrhnuté na
neschválenie.
Pani Mihaľová následne otvorila diskusiu k žiadostiam.
Projektové žiadosti P709, P777, P714, P506 a P822 boli schválené podľa predloženého návrhu
(prehľad v prílohe 4).
Ostatné projektové žiadosti P120, P487, P626, P879, P778, P627, P851, P413, P014, P906, P385,
P481, P821, P848 a P859 boli neschválené (prehľad v prílohe 5).

STS bol poverený pri projektových žiadostiach navrhnutých na schválenie s podmienkou
informovať žiadateľov o týchto podmienkach a následne vyhodnotiť splnenie týchto
podmienok. Projektové žiadosti, ktoré splnia stanovené podmienky nebudú predmetom
opätovného schvaľovania.
STS skontroluje pri schválených žiadostiach výšku pomoci de minimis na základe
dostupných registrov tak, aby nebola prekročená maximálna výška pomoci.
Pani Mihaľová na záver hlasovania konštatovala, že bolo schválených 5 projektových žiadostí
v celkovej sume 1 837 127,19 eur (suma EFRR), 15 projektových žiadostí bolo neschválených a pri 5
projektoch bolo zastavené konanie o žiadosti.

4

Všetci hlasujúci členovia SK a CZ delegácie boli za schválenie. Žiaden z hlasujúcich členov sa nezdržal, ani nebol proti.
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5. Návrh formálnych úprav v prílohe č. 5 Manuálu prípravy a implementácie programu
Pani Meliorisová predstavila účastníkom návrh úprav v dokumente „Výberové kritériá“, ktorý je prílohou
č. 5 Manuálu prípravy a implementácie projektu časť pre žiadateľa. Návrh formálnych úprav bol členmi
SMV schválený a je prílohou 8 tejto zápisnice.5

6. Návrh plánu výziev na rok 2019
Pani Csonková informovala, že v priebehu roka 2019 budú vyhlásené 2 výzvy, pri ktorých sa počíta
s vytvorením zásobníka projektov. Výzvy zamerané na ŠC 2.1 a ŠC 1.2 budú vyhlásené v 1. kvartáli
2019, obe na celkový zostatok alokácie pre daný ŠC.

7. Rôzne
Odvolania voči rozhodnutiu o neschválení: Doručené boli 2 odvolania k Rozhodnutiu o neschválení
ŽoNFP prijatých v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. SMV rozhodol o neopodstatnenosti
oboch odvolaní voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP.6
Žiadosti o zmenu v projekte: Pani Novotná stručne predstavila predloženú zmenu v projekte D118.
Žiadosť o zmenu v projekte bola schválená členmi SMV. 7
Hodnotenie programu: Pani Csonková informovala účastníkov zasadnutia o evaluácii programu
Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Vzhľadom na to, že implementácia programu začala v roku 2018, boli
navrhnuté úpravy Plánu hodnotenia programu. Návrh revízie Plánu hodnotenia bude zaslaný členom
monitorovacieho výboru.
Pán Fecenko upozornil členov SMV, že nové programové obdobie 2020+ musí byť zabezpečené
stratégiou. Z tohto dôvodu by bolo vhodné začať so zberom údajov, ktoré vytvoria základ pre budúce
programy cezhraničnej spolupráce. Vyzval na spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi Slovenska
a Česka. Podotkol, že EK je otvorená spolupráci a je pripravená zodpovedať otázky týkajúce sa
obsahovej stránky.
Na záver pani Mihaľová za RO a pán Semorád za NO poďakovali prítomným členom SMV za účasť na
zasadnutí.

7. Zasadnutie SMV sa bude konať 14.-15.3.2019 v Brne.

Všetci hlasujúci členovia SK a CZ delegácie boli za schválenie. Žiaden z hlasujúcich členov sa nezdržal, ani nebol proti.
Všetci hlasujúci CZ delegácie považovali odvolanie za neopodstatnené. Zo SK delegácie považovalo odvolanie za
neopodstatnené 6 hlasujúcich členov, jeden člen sa zdržal, žiaden z členov nepovažoval odvolanie za opodstatnené.
7 Všetci hlasujúci CZ delegácie boli za schválenie predloženej zmeny. Zo SK delegácie bolo za schválenie 6 hlasujúcich
členov, jeden člen sa zdržal, žiaden z členov nebol proti.
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Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Prezentácia k 6. zasadnutiu SMV program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
3. Zoznam predložených ŽoNFP_INTERREG V-A SK-CZ_2018_6
4. Zoznam schválených ŽoNFP
5. Zoznam neschválených ŽoNFP
6. Rokovací poriadok Spoločného monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Slovenská
republika-Česká republika
7. Štatút Spoločného monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká
republika
8. Výberové kritériá - Príloha č. 5 MPIP / časť pre žiadateľa

V Bratislave, 26.10.2018

Zapísala: Ing. Jana Vikor
Projektová manažérka

Podpis:……………………………………..

Overila: Ing. Alexandra Novotná
Vedúca oddelenia STS

Podpis:……………………………………..

Schválila: Mgr. Katarína Mihaľová
Predsedníčka Spoločného monitorovacieho výboru

Podpis:……………………………………..
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