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VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU DOSIAHNUTOM V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU
INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA V ROKU 2016
ZHRNUTIE PRE OBČANOV
Rok 2016 bol v programe Interreg V-A SK – CZ 2014 - 2020 charakterizovaný najmä prípravou
programových dokumentov a vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.
Dňa 22.4.2016 boli v rámci programu vyhlásené 4 výzvy. Prvá výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2016/01
bola zameraná na skvalitnenie všeobecného a odborného vzdelávania prostredníctvom podpory
spolupráce základných, stredných a vysokých škôl ako aj prostredníctvom zabezpečenia relevantného
obsahu vzdelávania vo väzbe na potreby zamestnávateľov. Druhá výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2016/02
bola zameraná na podporu miestnych a regionálnych iniciatív a rozvoj spolupráce medzi miestnymi
a regionálnymi samosprávami nielen v prihraničných oblastiach. Tretia výzva č. Interreg V-A
SK-CZ/2016/03 a štvrtá výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2016/04 mali spoločný cieľ a to podporiť kvalitné
životné prostredie a zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov ako aj pre
návštevníkom cezhraničných regiónov.
Počas obdobia vyhlásenia výziev sa konali semináre pre potenciálnych záujemcov o dotácie
z programu Interreg V-A SK-CZ. Semináre boli zamerané na poskytnutie čo najväčšieho množstva
informácii o programe, o jeho zameraní ako aj o špecifických dokumentoch, ktoré obsahovali informácie
o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku. 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. Podklady
zo seminárov sú voľne prístupné na webovom sídle programu Interreg V-A SK-CZ.
Všetky výzvy boli uzavreté 31.10.2016. Na riadiaci orgán bolo prijatých dokopy 262 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. Do konca roka boli pri všetkých doručených žiadostiach o nenávratný
finančný príspevok vykonané overenia splnenia podmienok doručenia. Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, ktoré splnili podmienku doručenia budú predmetom overenia ostatných podmienok
poskytnutia príspevku. Táto fáza hodnotenia bude realizovaná v roku 2017.
K 31.12.2016 nebol v rámci programu vybraný žiaden projekt. Výber projektov na schválenie je
v kompetencii SMV, ktorý bude za týmto účelom zvolaný v júni 2017.
V roku 2016 boli zrealizované aj dve zasadnutia SMV, 19.1.2016 v Trenčíne a 16.3.2016 v Piešťanoch.
Členovia SMV boli informovaní o stave prípravy a implementácie programu ako aj o implementácii
akčného plánu opatrení RO pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013.

