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1. IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ
Kód programu (CCI)

2014TC16RFCB030

Názov programu

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
(Skrátený názov: Interreg V-A SK-CZ)

Verzia

1.0

Vykazovaný rok

2016

Dátum schválenia výročnej správy
monitorovacím výborom

1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE
Cieľom výročnej správy programu Interreg V-A SK-CZ je poskytnúť prehľad aktivít vykonaných
v sledovanom období (rok 2016) v oblasti implementácie programu Interreg V-A SK-CZ
Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (ďalej len „program“) bol schválený
Európskou komisiou 11.6.2015.
Po schválení programu zo strany EK, riadiaci orgán (ďalej len „RO“) v súčinnosti s národným orgánom
(ďalej len „NO“), Spoločným technickým sekretariátom (ďalej len „STS“) a ostatnými partnermi začal
pripravovať riadiacu dokumentáciu a ostatné súvisiace dokumenty.
Do 31.12.2016 nebol realizovaný výber projektov ani kontraktácia, čo sa odrazilo aj pri napĺňaní/resp.
nenapĺňaní výkonnostného rámca. Vzhľadom k dátumu schválenia programu (11.6.2015) sú finančné
a ostatné záväzky n+3 relevantné až k 31.12.2018.
Zameranie výziev/písomných vyzvaní vyhlásených v roku 2016
V priebehu roka 2016 boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „Výzvy“). Výzvy boli vyhlásené dňa 22.4.2016. Termín uzatvorenia
výziev bol z dôvodu technických problémov v monitorovacom systéme ITMS2014+ niekoľkokrát
posunutý. Konečným termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len “ŽoNFP“) bol stanovený na 31.10.2016. Písomné vyzvania neboli v rámci programu v roku
2016 vyhlasované. Posunutie termínu uzatvorenia výziev sa premietlo aj do samotného výberu
projektov, ktorý nebol v priebehu roku 2016 realizovaný. Výber projektov je plánovaný na 2. kvartál roka
2017 a úzko súvisí aj so stavom designácie.
Proces výberu operácií je závislý od výsledkov auditu pripravenosti, ktorý začal v októbri 2016. Cieľom
auditu pripravenosti je posúdenie, či RO spĺňa kritériá súvisiace s prostredím vnútornej kontroly,
riadením rizika, riadiacimi a kontrolnými činnosťami a monitorovaním. V rámci programu zabezpečuje
výkon auditu pripravenosti zameraný na overovanie splnenia kritérií určenia (tzv. designačných kritérií)
Ministerstvo financií SR, ktoré v rámci programu plní funkciu Orgánu auditu. Potrebná dokumentácia,
s výnimkou Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa (vrátane príloh), bola
odovzdaná určenému nezávislému auditnému subjektu.
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V sledovanom období bola v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
na programové obdobie 2014 – 2020, časti 1.3.2.1 bod 3 písm. m) zriadená Pracovná skupina pre
riadenie rizík pre program s účinnosťou od 17.10.2016. Spoločne s rozhodnutím o zriadení Pracovnej
skupiny pre riadenie rizík pre program bol vydaný aj Štatút pracovnej skupiny pre riadenie rizík.
Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre program sa konalo dňa 20.10.2016 v sídle RO.
V roku 2016 bola zriadená Výberová komisia pre výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených
v rámci programu (ďalej len „výberová komisia“). V rámci nominácie členov boli oslovené kraje v rámci
oprávneného územia spolu s NO. Za kraje SR bol menovaný 1 člen so zástupcom, za kraje ČR bol
menovaný 1 člen so zástupcom, za NO 1 člen so zástupcom. RO menoval 2 členov a ich zástupcov
(predseda výberovej komisie, člen výberovej komisie vrátane ich zástupcov). Dňa 28.9.2016 bol
schválený Štatút výberovej komisie vrátane 2 príloh, rokovacieho poriadku výberovej komisie
a hodnotiaceho hárku pre výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci programu. Výberová komisia
zasadala v sledovanom období dvakrát 11.10.2016 a 13.12.2016 v sídle RO. Do databázy odborných
hodnotiteľov bolo zaradených 154 odborných hodnotiteľov, ktorí sa v roku 2017 budú podieľať na
odbornom hodnotení ŽoNFP.
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Prehľad výziev podľa oblastí :
Výzvy
Výzva č. INTERREG V-A
SK-CZ/2016/01
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Alokácia (zdroj
EUR)

Výzva č. INTERREG V-A SK- Výzva č. INTERREG V-A SKCZ/2016/02
CZ/2016/03

Výzva č. INTERREG V-A SKCZ/2016/04

1. Využívanie inovačného
potenciálu

3. Rozvoj miestnych iniciatív

2. Kvalitné životné prostredie

2. Kvalitné životné prostredie

1. Príprava a vykonávanie
spoločných vzdelávacích
odborných vzdelávacích
a školiacich programov

5. Podpora právnej
a administratívnej spolupráce
a spolupráce medzi občanmi
a inštitúciami

3. Zachovanie, ochrana,
podpora a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva

4. Ochrana a obnova biologickej
diverzity
a pôdy
a podpory
ekosystémových služieb vrátane
siete Natura 2000 a zelených
infraštruktúr

1.1 Zvýšenie relevantnosti
obsahu vzdelávania pre
potreby trhu práce s cieľom
zlepšenia uplatniteľnosti na
trhu práce

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej
úrovne cezhraničnej
spolupráce miestnych
a regionálnych aktérov

2.1 Zvýšenie atraktívnosti
kultúrneho a prírodného
dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov cezhraničného
regiónu

2.2 Ochrana biodiverzity
cezhraničného územia
prostredníctvom spolupráce
v oblasti ochrany
a koordinovaného riadenia
prírodne významných území

2 974 000

4 506 942

14 332 000

2 704 000

6

Stav čerpania
K 31.12.2016 neboli Certifikačnému orgánu v rámci súhrnných žiadostí o platbu za programové obdobie
2014 – 2020 predložené žiadne výdavky na schválenie a z tohto dôvodu je čerpanie z celkovej alokácie
programu na úrovni 0 %.
Prijaté platby z EK
V roku 2016 boli na účet CO pre program prijaté platby z EK v celkovej výške 2 704 183,89 EUR za
zdroj EÚ, z toho:

3. tranža počiatočnej zálohovej platby vo výške 901 394,63 EUR, čo predstavuje 1 % z alokácie
programu bez výkonnostnej rezervy;

ročná zálohová platba za rok 2016 vo výške 1 802 789,26 EUR, čo predstavuje 2 % z alokácie
programu bez výkonnostnej rezervy;
Vzhľadom na nedeklarovanie výdavkov na EK za 2. účtovný rok je potrebné v roku 2017 vrátiť v. u.
ročnú zálohovú platbu Európskej komisii.
Kumulatívne boli pre toto programové obdobie prijaté zálohové platby z EK vo výške 4 506 973,15 EUR.
Úroky
V roku 2016 boli na účte Certifikačného orgánu pre program vygenerované úroky vo výške 259,77 EUR.
Kumulatívna suma vygenerovaných úrokov k 31.12.2016 predstavuje 342,63 EUR, pričom tieto
prostriedky budú použité na financovanie programu.
Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly
V sledovanom období nebola vykonaná žiadna certifikácia výdavkov vzhľadom na to, že Certifikačnému
orgánu neboli predložené žiadne súhrnné žiadosti o platbu.
Nezrovnalosti a finančné opravy
V sledovanom období neboli Certifikačnému orgánu oznámené žiadne nezrovnalosti.
Implementácia veľkých projektov/národných projektov
V rámci programu sa nebudú implementovať veľké projekty ani národné projekty.
Vykonávacie usmernenia a dokumenty
V sledovanom období bola pripravovaná riadiaca dokumentácia a ostatné implementačné dokumenty.
Tieto bližšie popisujú najmä procesy predkladania, hodnotenia a výberu ŽoNFP, špecifikujú oblasti ako
oprávnenosť výdavkov, či podmienky poskytnutia príspevku, bližšie vysvetľujú oprávnené aktivity.
Išlo najmä o tieto dokumenty:







Opis systému riadenia a kontroly
Interný manuál procedúr RO pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ
Štatút SMV a rokovací poriadok SMV
Príručka pre hodnotiteľa v rámci programu (vrátane príloh)
Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre žiadateľa (vrátane príloh)
Komunikačná stratégia
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Audit pripravenosti
Dňa 30.9.2016 bol orgán auditu informovaný o vypracovaní finálnej dokumentácie nevyhnutnej pre
zahájenie procesu designácie. RO informoval o pripravenosti predložiť predmetnú dokumentáciu
nezávislému audítorskému subjektu.
Dňa 26.10.2016 oznámil Orgán auditu RO začatie vládneho auditu č. A 643, č. K3950. Vlastný výkon
vládneho auditu za účelom určenia RO bol zahájený dňa 27.10.2016.
Do 1.12.2016 bola audítorskej skupine odovzdaná kompletná dokumentácia s výnimkou Manuálu
prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa (vrátane príloh). Vydanie Manuálu prípravy
a implementácie projektu - časť pre prijímateľa bolo posunuté kvôli rokovaniam s Centrálnym
koordinačným orgánom, Certifikačným orgánom a NO k sporným otázkam navrhovaného systému
finančného riadenia, k princípu hlavného partnera a nastavenia systému ITMS2014+.
Do 31.12.2016 nebol známy výsledok auditu pripravenosti ani predložená správa z auditu.
Uskutočnené revízie programu
V sledovanom období nebola vykonaná revízia programu. Revízia programu je naplánovaná na rok
2017.

1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI
1.3.1 Prehľad o vykonávaní
ID

Prioritná os

Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja,
závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov

Cieľom prioritnej osi 1, špecifického cieľa 1.1 je zvýšenie kvality vzdelávania pre
žiakov a študentov, pedagogický personál, zamestnancov a zamestnávateľov
s cieľom zvýšenia uplatniteľnosti na trhu práce. Výzva na predkladanie ŽoNFP č.
Interreg V-A SK-CZ/2016/01 bola vyhlásená v rámci investičnej priority 1 dňa
22.4.2016 s termínom ukončenia 31.10.2016. Alokácia na výzvu bola vo výške
2 974 000 EUR. Výber operácií je plánovaný na 2. kvartál 2017.
V rámci predmetnej výzvy (Interreg V-A SK-CZ/2016/01) bolo prijatých 97 ŽoNFP.
1

Využívanie
inovačného
potenciálu

Vzhľadom na počet projektov prijatých v rámci predmetnej výzvy (Interreg V-A
SK-CZ/2016/01), pri preukázanej vysokej kvalite projektov, je možné uvažovať
o podporení projektov aj nad rámec alokácie stanovenej vo výzve. O prípadnom
navýšení alokácie môže rozhodnúť SMV.
Výzva v rámci prioritnej osi 1, špecifického cieľa 1.2 zameraná na posilnenie
výskumu technologického rozvoja a inovácií bude vyhlásená v 3 kvartály roku
2017
Vzhľadom k tomu, že v danej prioritnej osi nedošlo do 31.12.2016 k výberu
projektov, nedošlo v rámci danej prioritnej osi ani ku kontrahovaniu a čerpaniu.
Výkonnostný rámec ani merateľné ukazovatele neboli napĺňané.

2

Kvalitné
životné

Cieľom prioritnej osi 2, špecifického cieľa 2.1 je zatraktívnenie kultúrneho
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
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prostredie

Špecifický cieľ 2.2 v rámci predmetnej prioritnej osi je zameraný na ochranu
biodiverzity prostredníctvom ochrany a koordinovaného riadenia prírodne
významných území. V rámci danej prioritnej osi boli dňa 22.4.2016 vyhlásené 2
výzvy, výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2016/03 a výzva č. Interreg V-A SKCZ/2016/04 na predkladanie ŽoNFP a to v rámci investičnej priority 3 a investičnej
priority 4 s termínom ukončenia 31.10.2016. Alokácia na výzvu č. Interreg V-A
SK-CZ/2016/03 bola vo výške 14 332 000 EUR a na výzvu č. Interreg V-A SKCZ/2016/04 vo výške 2 704 000 EUR. Výber operácií je plánovaný na 2. kvartál
2017.
V rámci výzvy č. Interreg V-A SK-CZ/2016/03 bolo prijatých 112 ŽoNFP a v rámci
výzvy č. Interreg V-A SK-CZ/2016/04 bolo prijatých 14 ŽoNFP.
Vzhľadom na počet projektov prijatých v rámci predmetných výziev (č. Interreg VA SK-CZ/2016/03 a č. Interreg V-A SK-CZ/2016/04), pri preukázanej vysokej
kvalite projektov, je možné uvažovať o podporení projektov aj nad rámec alokácie
stanovenej vo výzve. O prípadnom navýšení alokácie môže rozhodnúť SMV.
Vzhľadom k tomu, že v danej prioritnej osi nedošlo do 31.12.2016 k výberu
projektov, nedošlo v rámci danej prioritnej osi ani ku kontrahovaniu a čerpaniu.
Výkonnostný rámec ani merateľné ukazovatele neboli napĺňané.

Cieľom prioritnej osi 3 je zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce
miestnych a regionálnych aktérov. Výzva na predkladanie ŽoNFP č. Interreg V-A
SK-CZ/2016/02 bola vyhlásená v rámci investičnej priority 5 dňa 22.4.2016
s termínom ukončenia 31.10.2016. Alokácia na výzvu bola vo výške 4 506 942
EUR. Výber operácií je plánovaný na 2. kvartál 2017.

3

Rozvoj
miestnych
iniciatív

V rámci predmetnej výzvy (Interreg V-A SK-CZ/2016/02) bolo prijatých 39 ŽoNFP.
Vzhľadom na počet projektov prijatých v rámci predmetnej výzvy (č. Interreg V-A
SK-CZ/2016/02), pri preukázanej vysokej kvalite projektov, je možné uvažovať
o podporení projektov aj nad rámec alokácie stanovenej vo výzve. O prípadnom
navýšení alokácie môže rozhodnúť SMV.
Vzhľadom k tomu, že v danej prioritnej osi nedošlo do 31.12.2016 k výberu
projektov, nedošlo v rámci danej prioritnej osi ani ku kontrahovaniu a čerpaniu.
Výkonnostný rámec ani merateľné ukazovatele neboli napĺňané.

4

Technická
pomoc

Cieľom prioritnej osi 4 je zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie
programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov. V roku
2016 nebolo vyhlásené vyzvanie na predkladanie projektov technickej pomoci.
Vyhlásenie vyzvania je plánované na 1. kvartál 2017.
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1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele
Tabuľka 1. Ukazovatele výsledku EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele
Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita 1 – Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (EÚS – cezhraničná) (10b)
Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

ID

Ukazovateľ výsledku

R0177

Automaticky z ITMS 2014+

Miera uplatniteľnosti
mladých ľudí na trhu
práce (nezamestnaní
do 29 rokov)

Merná
jednotka

%

Východisková
hodnota

31,40

Ročná hodnota
Východiskový
rok

2012

Cieľová
hodnota
(2023)

29

2014

2015

-

-

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

Pozn.
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj údajov
každé 2 roky /
Ústredie práce, soc.
vecí a rodiny SR,
Ministerstvo práce
a sociálnych věcí
ČR

Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita 2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu
a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím(1b)
Špecifický cieľ 1.2 – Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
Automaticky z ITMS 2014+
ID

Ukazovateľ výsledku

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Ročná hodnota
Východiskový
rok

Cieľová
hodnota
(2023)

2014

2015

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pozn.
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj údajov

R0176

Podiel MSP, ktoré
vytvorili inovovaný
produkt alebo proces

%

35,79

2012

36,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

každé 2 roky /
Štatistický úrad SR,
Český štatistický
úrad

Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita 3 – Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšene atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

ID

Ukazovateľ výsledku

R0175

Automaticky z ITMS 2014+

Počet návštevníkov
v cezhraničnom
regióne

Merná
jednotka

počet

Východisková
hodnota

9 769 562

Ročná hodnota
Východiskový
rok

2012

Cieľová
hodnota
(2023)

10 000 000

2014

2015

-

-

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

Pozn.
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj údajov
každé 2 roky /
Štatistický úrad, SR,
Český štatistický
úrad

Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita 4 – Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000
a zelených infraštruktúr (6d)
Špecifický cieľ 2.2 – Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne
významných území

11

ID

Ukazovateľ výsledku

R0174

Automaticky z ITMS 2014+

Plocha územia, ktorá
je predmetom
cezhraničných aktivít
zameraných na
ochranu a obnovu
biodiverzity

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

ha

668,7

Ročná hodnota
Východiskový
rok

2014

Cieľová
hodnota
(2023)

698,7

2014

2015

-

-

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

2020

2021

-

-

2022

-

2023

-

Pozn.
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj údajov
2018, 2023 /
Štátna ochrana
prírody SR,
Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita 5 – podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) (11b)
Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Ročná hodnota

ID

Ukazovateľ výsledku

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Východiskový
rok

Cieľová
hodnota
(2023)

R0173

Automaticky z ITMS 2014+

Úroveň kvality
cezhraničnej
spolupráce miestnych
a regionálnych aktérov

priemerná
hodnota na
základe údajov
o kvalite
meranej na
škále od 1 do 5

11

2015

3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozn.
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj údajov

2018, 2023 /
Riadiaci orgán

Prioritná os 4 Technická pomoc
Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

1

RO v nasledujúcom období vykoná revíziu programu, kde navrhuje zmenu východiskovej hodnoty na 2,67 aby reflektovala skutočnú úroveň spolupráce.
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V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.
Tabuľka 3A. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu v rozdelení na prioritné osi, investičné priority
Investičná priorita 1: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
ID

Ukazovateľ výstupu

Podporené partnerstvá v oblasti
vzdelávania (vrátane celoživotného
vzdelávania)
Vytvorené spoločné prvky systému
O0271
vzdelávania aplikované v
cezhraničnom regióne
Spoločné nástroje na podporu
O0270
odborného vzdelávania v
cezhraničnom regióne
Počet účastníkov cezhraničných
programov spoločného vzdelávania
a odbornej prípravy na podporu
C046
zamestnanosti mladých ľudí, možnosti
vzdelávania a vyššieho odborného
vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46)
O0272

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

počet

15

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

20

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

10

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

50

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-
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Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa

Investičná priorita 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja (1b)
a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
ID

Ukazovateľ výstupu

Podporené partnerstvá zamerané na
O0269 posilnenie regionálnych inovačných
systémov
Počet podnikov spolupracujúcich
C026
s výskumnými inštitúciami (spoločný
pre EÚS č. 26)
Opatrenia na zvýšenie spolupráce
O0268 medzi inštitúciami výskumu a vývoja
a produktívnym sektorom

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

počet

10

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

30

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

10

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa

Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
ID

Ukazovateľ výstupu

O0267

Zhodnotené objekty kultúrneho
a prírodného dedičstva

Vytvorené ucelené produkty
zhodnocujúce kultúrne a prírodné
dedičstvo
Celková dĺžka novovybudovaných
O0266 alebo zmodernizovaných cyklistických
ciest a turistických chodníkov
Celková dĺžka zrekonštruovaných
C014
alebo zmodernizovaných ciest
(spoločný EÚS č. 14)
O0265

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

počet

100

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

počet

5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

km

150

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

km

30

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-
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Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa

Investičná priorita 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených
infraštruktúr (6d)
ID

Ukazovateľ výstupu

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Systémové nástroje na zvýšenie
efektívnosti ochrany prírody
a biodiverzity

počet

15

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

O0263

Zavedené ekostabilizačné prvky v
krajine

počet

5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

C022

Celkový povrch rekultivovanej pôdy
(spoločný pre EÚS č. 22)

ha

5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

O0264

Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa

Investičná priorita 5: podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
ID

Ukazovateľ výstupu

O0262

Partneri aktívne zapojení do
spoločných aktivít

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)
počet

150

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov
1 krát za rok /
Monitorovacia správa
prijímateľa

Technická pomoc: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

ID

Ukazovateľ výstupu

O0261

Vykonané štúdie a hodnotenia

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)
počet

2

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pozn.:
Frekvencia podávania
správ/Zdroj údajov

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Riadiaci orgán

15

Počet zrealizovaných informačných
aktivít

počet

20

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Riadiaci orgán

Počet zamestnancov, ktorých platy sú
spolufinancované z technickej pomoci
(ekvivalent plného pracovného času)2

počet

31

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Riadiaci orgán, Národný
orgán, Certifikačný
orgán, Orgán auditu3

O0178
O0260

ID

Názov ukazovateľa

Merná
jednotka

Čiastko
vý cieľ
pre r.
2018

F0002

Celková suma oprávnených
výdavkov po ich certifikácii
certifikačným orgánom

EUR

1

Finančný
ukazovateľ

1

Ukazovateľ
výstupu

O0272

1

Ukazovateľ
výstupu

O0271

1

Ukazovateľ
výstupu

O0269

Podporené partnerstvá
v oblasti vzdelávania
(vrátane celoživotného
vzdelávania
Vytvorené spoločné prvky
systému vzdelávania
aplikované v cezhraničnom
regióne
Podporené partnerstvá
zamerané na posilnenie
regionálnych inovačných

Dosiahnuté hodnoty
Zámer
pre r.
2023

16 967 429

Ukazovateľ
výstupu/Fi
nančný
PO
ukazovateľ/
ukazovateľ
výsledku

2 545 114

1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci
Tabuľka 5. Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

2014

2015

2016

0

0

0

počet

4

15

0

0

0

počet

3

20

0

0

0

počet

2

10

0

0

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pozn.:
Frekvencia
podávania
správ/Zdroj
údajov
Zdroj údajov:
RO
Zdroj údajov:
Monitorovacia
správy
prijímateľov
Zdroj údajov:
Monitorovacia
správy
prijímateľov
Zdroj údajov:
Monitorovacia
správy

V rámci revízie programu plánovanej na rok 2017 bude text ukazovateľa aj merná jednotka zmenená z „počtu“ na „FTE“. Zmena je v súlade so znením ukazovateľa v ITMS2014+ a zamedzí
prípadné nedorozumenie pri monitorovaní daného ukazovateľa.
3 V rámci revízie programu bude upravený zdroj údajov pri merateľnom ukazovateli O0260 a to z „Riadiaci orgán, Národný orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu“ na „Monitorovací systém.
2
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Ukazovateľ
výstupu

2

Ukazovateľ
výstupu

O0266

O0267

Ukazovateľ
výstupu

O0264

3

Finančný
ukazovateľ

F0002

3

Ukazovateľ
výstupu

O0262

2

Celková suma oprávnených
výdavkov po ich certifikácii
certifikačným orgánom
Celková dĺžka
novovybudovaných alebo
zmodernizovaných
cyklistických ciest a
turistických chodníkov
Zhodnotené objekty
kultúrneho a prírodného
dedičstva
Systémové nástroje na
zvýšenie efektívnosti
ochrany prírody a
biodiverzity

EUR

km

30

počet

15

71 051 106

2

F0002

0

0

0

Zdroj údajov:
RO

50

0

0

0

Zdroj údajov:
RO

0

Zdroj údajov:
Monitorovacia
správy
prijímateľov

20

0

0

počet

3

15

0

0

0

Zdroj údajov:
Monitorovacia
správy
prijímateľov

Celková suma oprávnených
výdavkov po ich certifikácii
certifikačným orgánom

EUR

11 665 109

Finančný
ukazovateľ

1 749 766

2

prijímateľov
10 657 666

systémov

0

0

0

Zdroj údajov:
RO

Partneri aktívne zapojení do
spoločných ativít

počet

30

50

0

0

0

Zdroj údajov:
RO
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1.3.4 Finančné údaje
Tabuľka 6. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu
Finančná alokácia
(Finančné prostriedky pridelené na prioritnú os podľa tab.16 programu
spolupráce)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finančný pokrok
(Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)
7.

8.

9.

10.

Celkové
oprávnené
náklady na
vybrané projekty
(EUR)

Podiel celkových
pridelených
prostriedkov, na
ktorý sa
vzťahujú
vybrané projekty
(%)
(7/5*100)

Verejné
oprávnené
náklady na
vybrané
projekty
(EUR)

Celkové
oprávnené
výdavky
deklarované
prijímateľmi
riadiacemu
orgánu (EUR)

11.
Podiel
celkových
pridelených
prostriedkov,
na ktoré sa
vzťahujú
oprávnené
výdavky
deklarované
prijímateľmi
(%)
(10/5*100)

12.

Prioritná
os

Fond

Kategória
regiónu

Základ
pre
výpočet
podpory
Únie
(Celkové
oprávnen
é náklady
/ CON)

1.

EFRR

N/A

CON

16 967 429,00

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.

EFRR

N/A

CON

71 051 106,00

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.

EFRR

N/A

CON

11 665 109,00

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.

EFRR

N/A

CON

6 362 785,00

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Spolu

EFRR

N/A

CON

106 046 429,00

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Finančné
prostriedky spolu
(Podpora Únie
a Národné
finančné
prostriedky)
(EUR)

Miera
spolufinancovania
(%)
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Počet
vybraných
projektov

Tabuľka 7. Rozdelenie súhrnných finančných údajov za fond EFRR podľa kategórie intervencie

EFRR

2.

EFRR

3.

EFRR

4.

EFRR

Kód 01,02,03

Kód 119

Kód 01

Kód
121, 122, 123

Kód 01

10.

11.

12.

13.

8 Umiestnenie

Kód 01

9.

7 Hospodárska
činnosť

Kód 01,02,03

8.

6 Sekundárny
tematický okruh
ESF

Kód 01

Kód
116,117,118,
060,062,063,
064
Kód
034, 085,
090, 092, 094

7.

5 Tematický cieľ
EFRR/KF

6.
3 Typ územia

1.

5.
2 Forma
financovania

Fond

4.
1 Oblasť
intervencie

Prioritná
os

2.

Finančné údaje

4 Územné
mechanizmy
realizácie

Dimenzie pre kategórie intervencií
1.

Celkové
oprávnené
výdavky na
vybrané
projekty (EUR)

Verejné
oprávnené
výdavky na
vybrané
projekty
(EUR)

14.
Celkové
oprávnené
výdavky
deklarované
prijímateľmi
riadiacemu
orgánu (EUR)

15.

Počet
vybraných
projektov

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

Kód 01,02,03

0,00

0,00

0,00

0

Kód 01,02,03

0,00

0,00

0,00

0

N/A

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu
1.

Výdavky na časť projektu alebo projekt
vykonávaný mimo oblasti programu

2.

3.

4.
Podiel sumy oprávnených výdavkov
v rámci podpory z EFRR na projekt
alebo časť projektu vykonávanú mimo
oblasti programu deklarovaných
prijímateľom riadiacemu orgánu na
celkových pridelených finančných
prostriedkoch
(%)
(3/ celková výška pridelenej podpory z
EFRR na úrovni programu *100)

Plánovaná výška podpory z
EFRR, ktorá sa má použiť
na projekt alebo časť
projektu vykonávanú mimo
oblasti programu na
základe vybraných
projektov
(EUR)

Podiel plánovanej výška podpory
EFRR, ktorá sa má použiť na projekt
alebo časť projektu vykonávanú mimo
oblasti programu na základe
vybraných projektov na celkových
pridelených finančných prostriedkoch
(%)
(1/celková výška pridelenej podpory z
EFRR na úrovni programu*100)

Suma oprávnených výdavkov
v rámci podpory z EFRR na
projekt alebo časť projektu
vykonávanú mimo oblasti
programu deklarovaná
prijímateľom riadiacemu orgánu
(EUR)

0,00

0,00

0,00

19

0,00

1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Vo vykazovanom období neboli vykonané žiadne hodnotenia programu.
Plán hodnotenia predložený na SMV k schváleniu prostredníctvom písomnej procedúry, bol schválený
ku dňu 17.9.2016. Zo schváleného plánu hodnotenia vyplýva záväzok realizovať hodnotenie programu
počas programového obdobia v termíne 2017 – 2018 a hodnotenie ex post 2022 - 2023.
Hodnotenie plánované na rok 2017 – 2018 bude zamerané na analýzu a hodnotenie realizovaných
aktivít, procesov a dopadov.

1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4)
NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013
Nevzťahuje sa.

1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA
Na elimináciu prípadných rizík pri implementovaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
bola v októbri roku 2016 zriadená Pracovná skupina pre riadenie rizík. Jej úlohou je posudzovať
identifikované riziká a prípadné podozrenia vo všetkých fázach projektového cyklu, navrhnúť postupy,
prijímať opatrenia. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov RO a NO. V programovom období 2014 2020 budú RO usmerňované od CKO pri používaní systému ARACHNE.
V roku 2016 boli vyhlásené 4 výzvy v každej zo zvolených prioritných osí. Oneskorené vyhlásenie
výziev bolo spôsobené časovo náročnými konzultáciami s Certifikačným orgánom a Centrálnym
koordinačným orgánom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Diskusie sa
týkali príručiek a manuálov pre žiadateľov a prijímateľov, ktoré mali tvoriť povinné prílohy k výzvam. Po
sfinalizovaní najpotrebnejšej dokumentácie bolo možné 22.4.2016 vyhlásiť 4 výzvy. Vzhľadom
k technickým problémom s funkcionalitami monitorovacieho systému ITMS2014+ bolo potrebné
uzatvorenie výziev niekoľkokrát posunúť. Problém bol v nastaveniach systému pri predkladaní ŽoNFP
prostredníctvom monitorovacieho systému ITMS2014+. Špecifiká programu bolo nutné zohľadniť aj
v nastaveniach monitorovacieho systému, vzhľadom na fakt, že ITMS2014+ je prioritne dizajnovaný pre
„mainstreamové“ programy. Aj vzhľadom na tento fakt bolo a je potrebné všetky špecifiká zdôrazňovať
a neustále hľadať riešenia v rámci početných stretnutí s Centrálnym koordinačným orgánom/príslušným
odborom ITMS.
Vzhľadom k vyššie uvedenému bol termín predkladania ŽoNFP posunutý až ku 31.10.2016.
Posunutie termínu uzatvorenia výziev malo vplyv na výber projektov, ktorý nebol v priebehu roku 2016
realizovaný. Výber projektov je plánovaný na 2. kvartál roka 2017.
Významným faktorom výkonnosti programu je stav designácie. Designačný proces bol zahájený v
októbri 2016. Vzhľadom k tomu, že deklarovanie výdavkov na EK je možné až po zdesignovaní
programu, výsledok designácie má priamy vplyv na čerpanie programu ako také.
Pre výber operácií, ich kontrahovanie a ďalšie súvisiace procesy (čerpanie a napĺňanie výkonnostného
rámca) je kladný výsledok designačného procesu nevyhnutný.
Okrem samotného výberu projektov, ich zazmluvňovania a naštartovanie implementačnej fázy je
z pohľadu programu absolútne kľúčové dopracovanie funkcionalít ITMS2014+ tak, aby boli v súlade
s platnou legislatívou, systémom finančného riadenia a riadiacou dokumentáciou. Týka sa to
predovšetkým procesu kontroly výdavkov (systém dvojstupňovej kontroly), proces predkladania žiadosti
o platbu a monitorovacích správ.
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Významný problém majúci vplyv na stav implementáciu sú početné personálne zmeny a vysoká miera
fluktuácie. Najmä vo fáze nastavovania procesov znamenal odchod zaradených kvalifikovaných
administratívnych kapacít významné spomalenie nastavovania procesov, keďže adaptácia nových
administratívnych kapacít si vyžaduje čas. V záujme čo najrýchlejšej a efektívnej adaptácie sa
zamestnanci zúčastňujú tréningov a školení zameraných na problematiku štrukturálnych fondov
s ohľadom na ich pracovné zameranie.

1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV
Zhrnutie pre občanov tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV
Nevzťahuje sa.

1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT
Nevzťahuje sa.

1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE
SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV

A IMPLEMENTÁCII

VEĽKÝCH

PROJEKTOV

A

Nevzťahuje sa.

1.11. ZHODNOTENIE VYKONÁVANIA PROGRAMU
1.11.1 Zhodnotenie dosahovania cieľov programu
Usmerňujúce zásady pre výber projektov boli prijaté na 2. zasadnutí SMV v Trenčíne 19.1.2016
a sprostredkované cez informačné kanály (webové sídlo programu, webové sídlo MPRV SR, webové
sídlo partnerskej dohody, slovenské a české samosprávy) potenciálnym prijímateľom. Tieto zásady boli
ďalej zapracované aj do Manuálu prípravy a implementácie projektov/časť pre žiadateľa ako aj do
Príručky pre hodnotiteľov ŽoNFP. Oba dokumenty sú prístupné pre verejnosť prostredníctvom
informačných kanálov programu.
Pre zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov bola aplikovaná možnosť využitia čestných
vyhlásení pri prekladaní ŽoNFP. Pre zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov bola zavedená
možnosť využívania paušálov (flat rate) a to pri rozpočtových kapitolách 2 a 7. Prípadné ďalšie kroky
zjednodušovania a znižovania administratívnej záťaže budú aplikované až po analyzovaní prvého kola
výziev.
V priebehu roka boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP, avšak do konca roka nebol
uskutočnený výber operácií. Výber operácií je plánovaný na 2. kvartál 2017. Do ukončenia termínu
predkladania ŽoNFP, t.j. do 31.10.2016, bolo na RO/STS predložených 262 ŽoNFP (riadne
registrovaných cez ITMS2014+ bolo 258). Tieto boli podrobené hodnotiacemu procesu. Do konca roka
2016 bola pri všetkých predložených žiadostiach vykonaná administratívna kontrola – kontrola
podmienok doručenia. V 35 prípadoch bolo konanie o žiadosti zastavené z dôvodu nesplnenia
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podmienok doručenia.4 (neskôr bolo toto číslo upravené a konanie bola v danej fáze zastavené v 26
prípadoch).
Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2016 nedošlo k výberu projektov v rámci každej prioritnej osi nedošlo ani
ku kontrahovaniu a čerpaniu. Výkonnostný rámec ani merateľné ukazovatele neboli napĺňané.
Administratívne náročnou úlohou pre RO bola duálna príprava potenciálnych žiadateľov na
predkladanie ŽoNFP. Duálne predkladanie bolo nevyhnutným alternatívnym riešením, keďže potreby
cezhraničného programu a projektov neboli reflektované vo formulári dostupnom v ITMS2014+.
Nekompatibilita papierovej a elektronickej verzie formulárov si vyžadovala zvýšenú náročnosť pri
príprave podkladov a usmernení pre potenciálnych žiadateľov. Predkladanie sa realizovalo elektronicky
cez systém ITMS2014+ a tiež v listinnej podobe prostredníctvom formulára ŽoNFP.
V snahe zabezpečiť dostatok kvalitných projektov a zabezpečiť tak pokrok pri dosahovaní cieľov
programu boli realizované semináre, školenia a konzultácie projektových ideí. Okrem konzultácií
realizovaných regionálnymi kontaktnými bodmi a Infobodom v Brne sa realizovalo viac ako 60 osobných
konzultácií, cca 500 konzultácií prostredníctvom infoservisu dostupného na webovom sídle programu
a boli sprostredkované stretnutia medzi potenciálnymi partnermi s cieľom zvýšenia spolupráce
regionálnych aktérov.
Vzhľadom k termínu schválenia programu (11.6.2015) je kľúčovým rokom pre zhodnotenie vykonávania
programu rok 2018. Všetky aktivity – stanovená dĺžka operácií, výber operácií, zazmluvňovanie sú
plánované s dôrazom na splnenie stanoveného výkonnostného rámca.
Pre dosahovanie cieľov je kľúčové plne sfunkčniť monitorovací systém ITMS2014+ pre potreby
programu spolupráce a to v súčinnosti s CKO.

1.11.2 Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať
diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia
vykonané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu
a projektov
Primárnou úlohou programu nie je riešiť otázky Rovnosti mužov a žien, či nediskriminácie, avšak
jednotlivé podporené aktivity majú k danému cieľu prispievať. Popis aktivít zameraných na dodržiavanie
princípu rovnosti mužov a žien žiadateľ povinne uvádza už vo formulári ŽoNFP. Žiadateľ je povinný
zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu horizontálneho princípu. Žiadatelia boli prostredníctvom
vyhlásených výziev v sledovanom období osobitne upozornení na to, aby:
-

-

4

pri aktivitách projektu a jeho manažmente nedochádzalo k podporeniu, resp. ignorácii
horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácie,
pri vzdelávacích aktivitách boli zabezpečené také podmienky, ktoré nebudú znevýhodňovať
žiadnu z cieľových, znevýhodnených skupín obyvateľstva a obsah vzdelávania neobsahoval
žiadne informácie, ktoré by akýmkoľvek spôsobom podporovali diskrimináciu, nerovnosť mužov
a žien,
pri budovaní, modernizácii, rekonštrukcii/revitalizácii ciest, turisticky atraktívnych objektov
kultúrneho/prírodného dedičstva, odpočívadiel, oddychových zón, parkovísk, infraštruktúrnych
prvkov, chodníkov a pod. je potrebné zabezpečiť prístupnosť predmetných výstupov projektu

Na základe doručených podnetov na preskúmanie rozhodnutia (do 31.12.2016 ich bolo 5) a autoremedúry bol celkový
počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania upravený na 26.
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pre osoby so zdravotným postihnutím a treba sa zamerať aj na zabezpečenie bezbariérového
prístupu.
Žiadateľ deklaruje súlad projektu s cieľmi horizontálnych princípov rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia prostredníctvom výberu oprávnených typov aktivít vo formulári ŽoNFP, v rámci ktorého
sa automaticky vygeneruje text v znení „Projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia“. Subjekt vykonávajúci úlohy kontroly overí splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku prostredníctvom overenia znenia textu vo vzťahu k horizontálnym princípom vo formulári
ŽoNFP. Žiadateľ rovnako v rámci formulára ŽoNFP v čestnom vyhlásení potvrdzuje súlad s
horizontálnymi princípmi.
Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov rovnosti mužov a žien a nediskriminácie bude na
projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný
výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popis vykonaných aktivít, ich výsledky
a vyhodnotenie ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj
kontrolou na mieste realizácie projektov a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych
princípov. Žiadatelia počas realizácie projektu prostredníctvom monitorovacích správ predkladaných cez
ITMS2014+ vykazujú aj tzv. „iné údaje“, doplňujúce štatistické informácie pre potreby gestora
horizontálnych princípov. Údaje nie sú sankcionovateľné avšak sú predmetom kontroly.
Vzhľadom k tomu, že neprebehol výber projektov v sledovanom období, zhodnotenie vykonávania
opatrení na podporu príslušných horizontálnych princípov bude uvedené v nasledujúcej výročnej
správe.
1.11.3 Udržateľný rozvoj
Základná podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska súladu s horizontálnym princípom udržateľného
rozvoja je priradenie oprávnených projektových aktivít k 11 cieľom horizontálneho princípu udržateľného
rozvoja. Žiadateľ deklaruje súlad projektu s cieľmi horizontálneho princípu prostredníctvom výberu
oprávnených aktivít vo formulári ŽoNFP. Zároveň žiadateľ v rámci formulára ŽoNFP v čestnom
vyhlásení potvrdzuje súlad s horizontálnymi princípmi. V prípade, ak aktivity projektu nie sú v súlade
s oprávnenými aktivitami v rámci výzvy, projekt nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku z hľadiska
súladu s horizontálnym princípom.
Zároveň žiadateľ v rámci formulára ŽoNFP v tabuľke „Aktivity partnerov v projekte a očakávané
merateľné ukazovatele“ vyberie relevantné projektové ukazovatele, ktoré majú byť realizáciou
navrhovaných aktivít dosiahnuté a ktorými sa majú dosiahnuť ciele projektu; projekt sa tým zaraďuje do
skupiny s významným príspevkom k horizontálnemu princípu. Výber ukazovateľa horizontálneho
princípu nie je podmienkou pre uznanie príspevku projektu k horizontálnemu princípu.
Proces monitorovania plnenia horizontálneho princípu udržateľného rozvoja bude na projektovej úrovni
sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný výstup obsahujúci
informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popis vykonaných aktivít, ich výsledky a vyhodnotenie ich
príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj kontrolou na mieste
realizácie projektov a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov.
Vzhľadom k tomu, že neprebehol výber projektov v sledovanom období, zhodnotenie vykonávania
opatrení na podporu príslušného horizontálneho princípu bude uvedené v nasledujúcej výročnej správe.
Problematikou životného prostredia, jeho ochrany a zapojenia enviromentálnych partnerov je
zohľadňované v rámci celého projektového cyklu. Na úrovni projektového cyklu sú v závislosti od
zvolených aktivít konzultované projekty a ich vplyv na životné prostredie. Pri určitých typoch aktivít je
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nevyhnutné stanovisko od Štátnej ochrany prírody na slovenskej strane a krajského úradu alebo Správy
veľkoplošného chráneného územia na českej strane.
Na úrovni programu sú do programu, v úlohe členov SMV nominovaní a zapojení zástupcovia
enviromentálnych partnerov, najmä Región Biele Karpaty a Región Beskydy, Ministerstvo životného
prostredia SR, Sdružení Regionu Beskydy, Sdružení Regionu Bílé Karpaty, Ministerstvo životního
prostředí ČR.
1.11.4 Podpora použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy
Údaje sa vypočítavajú automaticky prostredníctvom systému SFC2014 na základe údajov týkajúcich sa
kategórii intervencie.
1.11.5 Úloha partnerov pri vykonávaní programu
SMV bol vytvorený s ohľadom na tematické zameranie programu a potrebu proporčného zastúpenia
dotknutých subjektov z ústrednej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a sociálnych,
ekonomických a enviromentálnych partnerov, vrátane občianskej spoločnosti.
SMV je zložené zo zástupcov nasledovných inštitúcií:
Zástupcova na slovenskej strane

Zástupcovia na českej strane

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR
Ministerstvo financií SR (CO)

Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Jihomoravský kraj

Trnavský samosprávny kraj

Sdružení Regionu BESKYDY

Žilinský samosprávny kraj

Sdružení Regionu BÍLÉ KARPATY

Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo financí ČR (OA)

Región Biele Karpaty a Región Beskydy

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo financií SR (OA)

Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy ČR

Ministerstvo životného prostredia SR

Asociace nestátních neziskových organizací

Slovenská rektorská konferencia

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Úrad vlády SR (CKO)
Bratislavský samosprávny kraj

Na zasadnutí sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca EK v úlohe pozorovateľa bez hlasovacieho práva.
Základným faktorom pri výbere členov SMV bola odbornosť inštitúcii vo vzťahu k oblastiam, ktoré
program podporuje. SMV bolo v súlade s programovým dokumentov vytvorené do troch mesiacov od
dátumu doručenia informácie o schválení programu EK.
SMV je zložený z 13 riadnych členov/zástupcov s hlasovacím právom a 12 členov v úlohe
pozorovateľov/zástupcov pozorovateľa bez hlasovacieho práva. Všetci členovia SMV sú zapojení do
implementácie programu, majú možnosť vyhodnocovať realizáciu a kontrolovať kvalitu a účinnosť
vykonávania činností spojených s programom. Podieľajú na schvaľovaní metodiky, plánu hodnotenia,
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výročných správ a záverečnej správy, komunikačnej stratégie a všetkých návrhov RO na zmenu
programu pred ich oficiálnym zaslaním EK.
SMV je zodpovedné za výber projektov pre financovanie z prostriedkov alokovaných na program.
Prvé zasadnutie SMV sa uskutočnilo 24.9.2015 v Demänovskej Doline kde bol o. i. schválený Štatút
SMV vrátane príloh. Členovia SMV boli oboznámení so schváleným programovým dokumentom. Na
prvom zasadnutí bola schválená komunikačná stratégia v rámci programu a prerozdelenie alokácie pre
technickú pomoc. Predmetom schvaľovania boli aj výberové kritéria výberu projektov, ktoré z dôvodu
viacerých pripomienok boli posunuté na schvaľovanie v rámci 2. zasadnutia SMV.
V roku 2016 sa uskutočnili dve zasadnutia SMV. 19.1.2016 sa uskutočnilo druhé zasadnutie SMV
v Trenčíne v Slovenskej republike, na ktorom členovia SMV schválili návrh zmeny programu. Realizácia
revízie programu je plánovaná na rok 2017. Zmena sa týkala najmä doplnenia východiskovej a cieľovej
hodnoty ukazovateľa výsledku špecifického pre prioritnú os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná
priorita 5 Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami;
a úpravami textov. V rámci zasadnutia boli schválené aj Výberové kritéria pre projekty predložené
v rámci programu (Výberové kritéria boli doplnené o kapitolu 3. „Vyhodnotenie odborného hodnotenia
a určenie poradia projektov“ v zmysle pripomienky Certifikačného orgánu programu), bol schválený
dokument „Oprávnenosť výdavkov“ a Indikatívny harmonogram výziev na rok 2016. 16.3.2016 sa
konalo tretie zasadnutie SMV v Piešťanoch v Slovenskej republike. Členovia SMV boli informovaní
o priebehu prípravy implementácie nového programového obdobia ako aj o implementácii akčného
plánu opatrení RO pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013.
V sledovanom období bolo iniciovaných päť písomných procedúr. V rámci prvej písomnej procedúry
členovia SMV schválili Výročnú správu o vykonaní programu za roky 2014 – 2015. Predmetom druhej
písomnej procedúry bolo schvaľovanie plánu hodnotenia pre program a hodnotiace kritériá pre projekty
technickej pomoci v rámci programu. Vzhľadom na to, že sa druhej písomnej procedúry nezúčastnil
dostatočný počet členov s hlasovacím právom – viac ako dve tretiny (t.j. minimálne 9 hlasujúcich členov
SMV), predkladané dokumenty neboli schválené a bolo nutné inicializovať novú písomnú procedúru.
V rámci 3. písomnej procedúry sa okrem vyššie spomenutých dokumentov schvaľovali:
-

harmonogramy výziev/vyzvaní k projektom technickej pomoci/ vyzvaniu k Fondu malých
projektov na rok 2017,
zmena Rokovacieho poriadku SMV (s presne definovaným systémom hlasovania a zavedením
používania hlasovacieho lístka v prípade písomnej procedúry),
návrh na presun finančných prostriedkov v rámci schválenej alokácie na technickú pomoc
z projektu technickej pomoci „Zabezpečenie činnosti Certifikačného orgánu“ do projektu TP
„Zabezpečenie činnosti RO a STS pre program Interreg V-A SK-CZ“.

V rámci 4. písomnej procedúry prebehlo schválenie aktualizácie Indikatívneho harmonogramu vyzvaní
na predkladanie ŽoNFP technickej pomoci: Aktualizácia prebehla z dôvodu dlhšej prípravy
dokumentácie k vyzvaniu technickej pomoci.
Piata písomná procedúra bola zameraná na schválenie aktualizácie indikatívneho harmonogramu
vyzvaní pre Fond malých projektov a aktualizáciu dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“, ktorý tvorí
prílohu č. 6 Manuálu prípravy a implementácie projektu – časť pre žiadateľa.
V sledovanom období RO aktívne spolupracoval s kontaktnými bodmi (situované v Trnavskom
samosprávnom kraji, Trenčianskom samosprávnom kraji a Žilinskom samosprávnom kraji ) a Infobodom
v Brne. V rámci kontaktných bodov pôsobia informačno-poradenské centrá (IPC), ktoré zastrešujú
poradenskú a konzultačnú činnosť pre program, čo sa týka obsahovej stránky projektových zámerov,
regionálnej dimenzie (súlad s regionálnymi stratégiami), relevantnosti partnerskej štruktúry, dopadu na
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územie kraja, udržateľnosti a synergií s existujúcimi a vznikajúcimi projektovými iniciatívami
v cezhraničnom kontexte.
V sledovanom období sa začalo vypracovávanie Memoranda o porozumení k programu, ktorým sa
riadia vzájomné záväzky a práva Slovenskej republika a Českej republika v rámci programu. Na
vypracovaní predmetného dokumentu sa podieľal RO, NO, MF SR a text Memoranda bol konzultovaný
s EK. Podpísanie Memoranda o porozumení všetkými zmluvnými stranami (RO, NO a MF SR) bude
vykonané v nasledovnom období.

1.12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIA
1.12.1 Pokrok pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých v nadväznosti na
zistenie hodnotení
Aktuálne sa nevzťahuje, vzhľadom k tomu, že hodnotenie je plánované až na rok 2017. Plán
hodnotenia bol predložený na SMV k schváleniu prostredníctvom písomnej procedúry a bol schválený
ku dňu 17.9.2016. Zo schváleného plánu hodnotenia vyplýva záväzok realizovať hodnotenie programu
počas programového obdobia v termíne 2017 – 2018 a hodnotenie ex post 2022 - 2023.

1.12.2 Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci
komunikačnej stratégie
Komunikačná stratégia bola schválená na 1. zasadnutí SMV dňa 24.9.2015.
S cieľom prezentácie programu, predstavenia možností čerpania (v tejto fáze) a poskytnutia pomoci pri
príprave ŽoNFP boli realizované informačné aktivity a školenia. Tieto boli realizované v 2 základných
rovinách – a to pre poskytovateľov a sprostredkovateľov informácií (teda STS, Centrum, Infobod a pod.)
a následne pre žiadateľov a odborných hodnotiteľov.
Školenie poskytovateľov a sprostredkovateľov informácií, ktoré bolo určené pre zamestnancov STS,
zástupcov Centra pro regionální rozvoj ČR - Infobod a zástupcov Ministerstva pro místní rozvoj ČR sa
konalo 3.5.2016 v Bratislave. Cieľom bolo vyškoliť účastníkov v problematike programu a jeho cieľov/
zamerania, podmienok poskytnutia príspevku, spôsobu hodnotenia a jednotlivých hodnotiacich fázach
a upozorniť na problémové oblasti (napr. realizácia mimo oprávneného územia a pod.).
Pre žiadateľov a potenciálnych prijímateľov bolo realizovaných niekoľko seminárov a to nielen na
Slovensku ale aj Českej republike. Semináre boli organizované v dňoch 31.5.2016 a 1.6.2016
v Trenčíne, 23.5.2016 - 26.5.2016 v Brne, 7.6.2016 – 8.6.2016 v Žiline. Zúčastnení boli oboznámení so
základnými informáciami pri príprave výziev a s nimi súvisiacimi informáciami ako sú napr. vecná
oprávnenosť financovania, časová a územná oprávnenosť, oprávnenosť výdavkov podľa rozpočtových
kapitol, oprávnené výdavky projektu na prípravu, podmienky doručenia ŽoNFP, podmienky stanovené
vo výzve, oprávnenosť aktivít a pod.
V rámci roka 2016 sa konalo školenie pre odborných hodnotiteľov v rámci programu. Školenie prebehlo
21.10.2016 v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Odborní hodnotitelia dostali
základné informácie o programe, vyhlásených výzvach, programových dokumentoch, procesoch
hodnotenia ŽoNFP príspevku ako aj o spôsobe hodnotenia ŽoNFP. Ďalej bol odborným hodnotiteľom
prezentovaný harmonogram odborného hodnotenia a organizačné pokyny k odbornému hodnoteniu.
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Na tieto aktivity bolo z rozpočtu do 31.12.2016 vynaložených 5200 EUR.
Pri príprave ŽoNFP k vyhláseným výzvam bolo poskytované potenciálnym žiadateľom aj poradenstvo
vo forme konzultácií. V priestoroch RO/STS bolo poskytnutých viac ako 57 konzultácií. Predmetom
konzultácií boli najmä otázky smerujúce k oprávnenosti žiadateľov, oprávnenosti výdavkov,
oprávnenosti projektových zámerov, informácie týkajúce sa náležitostí verejného obstarávania,
zostavenie podrobného rozpočtu, registrácia ŽoNFP cez systém ITMS2014+. Žiadateľov zaujímali
postupy hodnotenia ŽoNFP, termíny na vydanie rozhodnutí o schválení/ neschválení projektov,
predloženie povinných príloh.
Okrem osobných konzultácií poskytoval RO/STS aj usmernenia prostredníctvom zriadeného
infoservisu, kde pracovníci STS odpovedali cca na 500 otázok potenciálnych žiadateľov, prípadne
objasňovali nejasnosti pri príprave ŽoNFP, elektronicky resp. telefonicky. Usmernenia vo formáte
elektronickej komunikácie boli poskytované aj Centrom pro regionální rozvoj Českej republiky t. j. na
Infobode v Brne. Usmernenia a otázky sa týkali predovšetkým vyhlásených aktuálnych výziev,
spôsobov predkladania ŽoNFP a pod. Takýmto spôsobom bolo zodpovedaných viac ako 130 otázok
žiadateľov.
Realizácia otváracej konferencie programu je plánovaná na 1. polrok 2017.
Hodnotiace kritérium

Počet zorganizovaných
informačných akcií
Počet účastníkov na
organizovaných informačných
akciách
Počet vydaných informačných
publikácii
Počet návštevníkov
internetovej stránky
Počet inzerátov v tlačených
médiách
Počet predložených ŽoNFP

Ukazovateľ

Metóda zistenia

Úroveň aktivít Komunikačného plánu
výstupy
Počet
Sumarizácia
informačných
vlastných údajov
akcií
Fyzický počet
Prezenčné
účastníkov na
listiny
informačných
akciách
Fyzický počet
Sumarizácia
vlastných údajov
Počet prístupov
Sumarizácia
vlastných údajov
Počet inzerátov
Sumarizácia
a PR článkov
vlastných údajov
Fyzický počet
Počet ŽoNFP na
STS
registrovaných
do ITMS

Indikatívne
hodnoty

Dosiahnuté
hodnoty ku
31.12.2016

20

10

800

532*

8

0

15 000

144**

20

0

400

256

* hodnota ukazovateľa je stanovená ako počet účastníkov seminárov a školení pre žiadateľov k vyhláseným výzvam
** hodnota ukazovateľa bola vypočítaná nasledovne: priemerný počet návštev na Facebooku bol stanovený za posledných
28 dní / 8 návštev, počet mesiacov bol stanovený od schválenia Programu, t.j. od júla 2015, za rok 2015 = 6 mesiacov, za
rok 2016 = 12 mesiacov, 18 mesiacov x 8 návštev = 144 návštev
Vzhľadom na to, že web stránka RO je v príprave a terajšia web stránka neobsahuje počítadlo návštev, odhadovaný počet
návštev nie je uvedený v tabuľke 7. RO môže iba predpokladať počet návštev, ktorý bol vypočítaný odhadom a to
nasledovne: cca 8 návštev za jedného žiadateľa (návšteva zahŕňa: vyhľadanie údajov k výzve, príručky a inej relevantnej
dokumentácie, počet predložených ŽoNFP bolo 256 ( 256 *8 = 2048 návštev). Ďalšie návštevy, ktoré boli mimo obdobia
výzvy vykonané inými návštevníkmi ako potenciálnymi žiadateľmi:
Ďalšie návštevy RO odhaduje nasledovne: 250 pracovných dní, odhad 20 návštev denne (250 x 20= 5000 návštev za rok).
Spolu cca 7 000 návštev za rok 2016.
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Pre informácie o novom ako aj starom programe bolo využívané webové sídlo programu. Tu boli
sprístupnené informácie o školeniach, seminároch a vyhlásených výzvach v rámci programu. Bol
zriadený infoservis, ktorý prostredníctvom elektronickej komunikácie pomáhal potenciálnym žiadateľov
zodpovedať ich dotazy.
Na webovom sídle programu sú pre verejnosť okrem výziev, seminárov a školení zverejnené
dokumenty ako: Program Interreg V-A SK-CZ, zoznam členov SMV, Záverečná správa ex-ante
hodnotenia. Pre prijímateľa sa v roku 2017 plánuje zverejniť obežník verejného obstarávania pre
program, ktorý poskytne prijímateľovi potrebné informácie k predkladaniu dokumentácie z verejného
obstarávania na kontrolu.
Príprava novej webovej stránky, kick off konferencie ako aj obstaranie reklamných predmetov bude
realizované v roku 2017.

1.13 OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT NA ZÁKLADE
ČLÁNKU 50 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1303/2013
Nevzťahuje sa.

1.14. ĎAĽŠIE INFORMÁCIE
1.14.1 Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane
rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými
znevýhodneniami, UMR a CLLD
Nevzťahuje sa.
1.14.2 Pokrok pri vykonávaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu
a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov
Administratívne kapacity EŠIF zastrešuje v podmienkach RO Odbor technickej pomoci programov EÚ.
V nadväznosti na zaslané podklady zo strany RO bolo dňa 23.11.2016 uskutočnené pracovné stretnutie
zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/RO, Úradu vlády SR a externej
poradenskej firmy Consulting Associates, s.r.o. / KPMG. Na základe záverov zo stretnutia zaslalo
MPRV SR/RO aktualizované analýzy administratívnych kapacít európskych štrukturálnych
a investičných fondov spolu s požiadavkou na ich navýšenie.
1.14.3 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení
Nevzťahuje sa.

1.14.4 Príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre prímorské oblasti
Slovenská republika a Česká republika sa podieľajú na riadení a implementácii Stratégie Európskej únie
pre dunajský región – Dunajská stratégia. Program bol vypracovaný v súlade so strategickými cieľmi
tejto stratégie. Intervencie podporované v rámci programu v plnej miere rešpektujú ciele tejto stratégie.
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Projekty predkladané v rámci prioritnej osi 1 Využívanie inovačného potenciálu sú relevantné k prioritnej
oblasti 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti, 8 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a 9 investície do
ľudí a zručností. Aktivity prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie prispieva k plneniu prioritnej oblasti 3
Podpora kultúry, cestovného ruchu a kontaktov medzi ľuďmi. Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív
sa prekrýva s prioritnou oblasťou 10 Zvýšenie inštitucionálnej kapacity a spolupráce a s prioritnou
oblasťou 3 Podpora kultúra, cestovného ruchu a kontaktov medzi ľuďmi.
Príspevok projektu k regionálnym potrebám a schváleným stratégiám je hodnotení v rámci odborného
hodnotenia ŽoNFP odbornými hodnotiteľmi, prostredníctvom hodnotiaceho hárku pre hodnotenie
odborných kritérií ŽoNFP formou bodového ohodnotenia.
1.14.5 Pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie
Nevzťahuje sa.
1.14.6 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení na riešenie špecifických potrieb geografických
oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí
chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované
komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnanosť
mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných prostriedkov
Nevzťahuje sa.
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