Príloha I
Vykonávanie programu Interreg V-A SK-CZ v roku 2017
1. Prehľad o vykonávaní programu
Cieľom výročnej správy programu Interreg V-A SK-CZ je poskytnúť prehľad aktivít vykonaných v tomto
období v oblasti implementácie programu Interreg V-A SK-CZ.
V prvej polovici roka 2017 prebiehalo odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci štyroch výziev na
predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 až INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 vyhlásených
v roku 2016. V rámci týchto výziev na predkladanie žiadostí o NFP bolo prijatých 262 žiadostí o NFP vo výške
86,5 mil. EUR za zdroj EFRR.
V priebehu mesiacov január a február 2017 sa začal proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Na odborné
hodnotenie postúpilo 225 žiadostí o NFP. Žiadosti o NFP boli pridelené interným odborným hodnotiteľom,
pracovníkom STS, žrebovaním dňa 4. januára 2017.
Spoločný monitorovací výbor na svojom 4. zasadnutí v dňoch 1. a 2. júna 2017 v Brne odporúčal na schválenie,
resp. schválenie s podmienkou, 71 žiadostí o NFP v sume 33,7 mil. EUR za zdroj EFRR a 5 žiadostí o NFP pre
projekty technickej pomoci v sume 5,4 mil. EUR za zdroj EFRR.
Program sa takisto pripojil k oslave Dňa Európskej spolupráce (EC Day), ktorý sa konal počas dňa otvorených
dverí 2. októbra 2017 v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci nej boli okrem iného predstavené
najúspešnejšie projekty realizované Trenčianskym samosprávnym krajom a takisto najzaujímavejšie projekty,
ktorých realizácia sa plánuje práve v programovom období 2014-2020.
V roku 2016 sa začalo vypracovávanie Memoranda o porozumení k programu, ktorým sa riadia vzájomné
záväzky a práva Slovenskej republiky a Českej republiky v rámci programu. Na vypracovaní predmetného
dokumentu sa podieľal riadiaci orgán, národný orgán, Ministerstvo financií SR a text Memoranda bol
konzultovaný s EK. Podpis Memoranda bol súčasťou programu Záverečnej konferencie Programu cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 a Otváracej konferencie programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, ktorá sa
konala dňa 28.3.2017 v Modre.
RO v roku 2017 zorganizoval 6 školení a seminárov, a to školenia pre odborných hodnotiteľov a školenie
pracovníkov RPC.
V priebehu roka 2017 sa začala intenzívna príprava ďalších dvoch výziev na predkladanie žiadostí o NFP, a to
pre ŠC 1.2 - Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
a ŠC 2.1 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu. Vyhlásenie výziev je plánované na začiatok roka 2018.
V priebehu roka 2017 boli vyhlásené 2 vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP, a to:
1) Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre technickú pomoc č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01,
2) Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SKCZ/FMP/2017/01.
V roku 2017 bolo kontrahovanie a čerpanie NFP v rámci programu na úrovni 0%.
Plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov programu (vrátane ukazovateľov výkonnostného rámca) bolo k 31.
decembru 2017 na úrovni 0%. Napĺňanie hodnôt merateľných ukazovateľov sa predpokladá od druhého kvartálu
2018 z čiastočne realizovaných operácií vykazovaných prostredníctvom monitorovacích správ prijímateľov.
V roku 2017 sa realizovala revízia Programu. Dôvodom revízie bola potreba stanovenia východiskovej a cieľovej
hodnoty ukazovateľa „Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov“ v rámci
špecifického cieľa 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov a
prioritnej osi 3 Rozvoj miestnych iniciatív. Východisková a cieľová hodnota boli stanovené na základe
realizovaného prieskumu. Revízia bola schválená členmi spoločného monitorovacieho výboru per rollam dňa 4.
mája 2017, následne uznesením vlády SR dňa 13. septembra 2017 a nakoniec Európskou komisiou dňa 6.
decembra 2017.

