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Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP
a Rady (EÚ) č. 1303/2013)
1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY

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

2018

Dátum schválenia výročnej
správy monitorovacím výborom

19.6.2019

1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU
V priebehu roka 2018 bolo v spolupráci s NO vyhlásených 5 výziev na predkladanie ŽoNFP:
1) INTERREG V-A SK-CZ/2018/05, ŠC 2.1, termín 8.1. – 6.4.2018, prijatých 32 ŽoNFP;
2) INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, ŠC 1.2, termín 16.1 - 6.4.2018, prijatých 25 ŽoNFP;
3) INTERREG V-A SK-CZ/2018/07, ŠC 2.2, termín 1.6. – 14.9.2018, prijatých 17 ŽoNFP;
4) INTERREG V-A SK-CZ/2018/08, ŠC 3.1, termín 1.6 – 27.9.2018, prijatých 27 ŽoNFP;
5) INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, ŠC 1.1, termín 26.10.2018 – 31.1.2019.
V roku 2018 sa naplno rozbehla implementácia projektov schválených na zasadnutí SMV
v júni 2017. V roku 2018 bolo celkovo zazmluvnených 70 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo
výške 46,34 mil. eur, čo predstavovalo 51,4 % alokácie programu. Zazmluvnený bol aj strešný
projekt fondu malých projektov.
V roku 2018 sa uskutočnilo prvé čerpanie programu, pričom sa prvýkrát sledovalo plnenie
záväzku n+3. K 31.12.2018 boli CO schválené 5 SŽoP vo výške 2 645 649,36 eur, z toho za
zdroj EÚ 2 248 802,02 eur (2,49% alokácie programu). CO deklaroval na EK výdavky v sume 2
220 443,31 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje aj kumulatívny objem deklarovaných
prostriedkov a tvorí 2,46 % z alokácie programu. Pravidlo N+3 voči záväzku roku 2015 bolo k
31.12.2018 splnené. .
Program v roku 2018 nesplnil všetky MU VR pre rok 2018. Uvedené bolo spôsobené
neskorším začiatkom implementácie programu z dôvodu potreby zosúladenia legislatívnych
noriem a riadiacej dokumentácie. Keďže práce na vývoji funkcionality ITMS2014+ mohli začať
až po uzavretí metodických podkladov na strane RO, tento faktor sa odrazil na oneskorenom
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ukončení procesu dezignácie. Aj napriek skutočnosti, že program nedosiahol hodnoty MU v
rámci VR, vie dostatočne preukázať prijaté opatrenia pre splnenie stanovených MU pri
ukončení programu v roku 2023. O tejto skutočnosti RO informoval EK začiatkom roka 2018,
pričom finančné konzekvencie vzhľadom k stavu a priebehu implementácie sa neočakávajú.
Pri vyhodnocovaní splnenia MU VR použil RO dáta z čiastočne a plne realizovaných
projektov. Vo vzťahu k plneniu finančných ukazovateľov RO použil finančné údaje na úrovni
ŽoP predložených na EK do 31.12.2018
V rámci auditu pripravenosti č. A643, K3950 bolo identifikovaných 34 nedostatkov a
obmedzenie rozsahu na vybrané funkcionality ITMS2014+ a ISUF. Vyhodnotenie splnenia
opatrení na nápravu nedostatkov zistených auditom pripravenosti bolo overené v rámci
vládneho auditu č. A856, K4503, ktorý bol ukončený dňa 17.01.2018. Na základe vykonaného
overenia OA konštatoval, že RO z 34 opatrení splnil všetky opatrenia.
V 1. kvartáli 2018 prebiehalo zazmluvňovanie projektov schválených na zasadnutí SMV
v dňoch 1. a 2.6.2017. Nakoľko v roku 2017 nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie
ŽoNFP, začiatkom roka neprebiehalo administratívne overovanie ani odborné hodnotenie
ŽoNFP. V januári boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktoré boli uzavreté v apríli
2018.
Vo februári 2018 bola vyhlásená otvorená výzva na výber OH programu. Vyhlásenie výzvy
súviselo o. i. aj so snahou RO získať kvalitných OH potenciálnej pomoci de minimis, ktorá sa
mohla posudzovať vo vyhlásenej výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Prvé kolo ŽoNFP
bolo uzavreté 2.3.2018. V tomto kole bolo prijatých 23 ŽoNFP o zaradenie do databázy OH.
Výberová komisia na výber OH zasadala dňa 12.3.2018 v Bratislave. Kritériám vyhovelo 7
uchádzačov, ktorým boli následne vystavené menovacie dekréty OH.
V 1.kvartáli taktiež prebiehala v spolupráci s NO príprava VS za rok 2017. Začiatkom marca
2017 RO vyhodnocoval pripomienky NO, CO a OA k návrhu VS. Finálna verzia VS bola v apríli
2018 členom SMV predložená na schválenie. Členmi SMV bolo doručených 11 pripomienok,
ktoré boli RO akceptované. VS za rok 2017 bola dňa 26.4.2018 schválená a vložená do
systému SFC2014 na schválenie EK.
Začiatkom 2. kvartálu 2018 boli uzavreté 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/05 a 06. V apríli 2018 začal STS administratívne hodnotenie splnenia podmienok
doručenia ŽoNFP.
V apríli a máji 2018 sa v spolupráci s RPC, NO a CRR takisto po prvýkrát uskutočnilo spolu 6
seminárov pre prijímateľov, ktorí boli informovaní o monitorovaní, finančnom riadení
projektu, forme predkladania ŽoP, predkladaní výdavkov, realizácii zmien ŽoNFP, procese VO
a zásadách publicity.
V júni 2018 sa v Žiline uskutočnilo V. zasadnutie SMV pre vyhodnotenie výzvy č. INTERREG VA SK-CZ/2018/05. SMV schválil spolu 16 ŽoNFP vo výške 16 mil. eur za zdroj EFRR. Takisto RO
vyhlásilo ďalšie výzvy na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a 08.
Dňa 10.7.2018 bola EK schválená VS programu za rok 2017. V treťom kvartáli prebiehalo
odborné hodnotenie prijatých ŽoNFP v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.
V septembri 2018 boli uzavreté výzvy na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/07 a 08. Doručených bolo spolu 44 ŽoNFP. Následne sa začalo administratívne
overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP a podmienok poskytnutia príspevku.
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18.9.2018 bolo uzavreté 2. kolo prijímania žiadostí o zaradenie do databázy OH. Prijatých
bolo 7 ŽoNFP. Výberová komisia v Bratislave dňa 3.10.2018 vybrala 4 OH.
V septembri RO v spolupráci s NO, obcou Petrov a zväzkom obcí - Obce pro Baťův kanál
zorganizovali 3. ročník aktivity EC Day. Heslo podujatia bolo „Namaľujme si spolu
budúcnosť“. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý športovo - kultúrny program.
Vo 4. kvartáli sa dňa 3.10.2018 konalo VI. Zasadnutie SMV v Bratislave pre vyhodnotenie
výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Členovia výboru schválili 5 žiadostí o NFP vo výške 1,8
mil. eur za zdroj EFRR.
V októbri bola takisto vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/09.
RO v októbri spolu s NO pripravoval harmonogram výziev pre rok 2019 a predložil ho na
schválenie PK pre KaZSÚ. Zástupcovia RO a NO po vzájomnej dohode naplánovali vyhlásenie
dvoch výziev na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 2.1 a 1.2 v prvom kvartáli 2019. Harmonogram
bol PK schválený dňa 27.11.2018.
Počas roka 2018 vykonával RO priebežne aktualizáciu programových dokumentov, ktorá
súvisela najmä s jej prispôsobovaním sa zmenám vyplývajúcim zo Systému riadenia EŠIF. RO
tiež organizoval v spolupráci s NO a RPC počas roka 2018 semináre pre žiadateľov
a prijímateľov (bližšie informácie v kap. 1.12.2).
V roku 2018 bolo vykonané 1 CO na RO a PJ na 1. predloženej SŽP v septembri 2018..
Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 33 363,00 eur za všetky zdroje a suma
overeného VO predstavuje 31 800,- eur. Boli identifikované zistenia týkajúce sa nesprávneho
výpočtu paušálnej sadzby personálnych výdavkov, vymedzenia predmetu zákazky v rozpore
so zákonom o VO, zmätočného stanovenia opisu predmetu zákazky, neprimerane krátkej
doby na dodanie tovaru a nedostatočného overenia hospodárnosti výdavkov v etape
konania o ŽoNFP. Zistenia z CO sú otvorené.
Úrad vládneho auditu oznámil listom zo dňa 12.12.2018 začiatok výkonu vládneho auditu č.
A917, K4601 s cieľom získať primerané uistenie o riadnom fungovaní systému riadenia
a kontroly programu. Ukončenie auditu je naplánované na 2. polrok 2019.

1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI
1.3.1 Prehľad o vykonávaní
I
D

1

Prioritná os

Využívanie
inovačného
potenciálu

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

RO nesplnil všetky ukazovatele VR na rok 2018 z dôvodu oneskorenia
začiatku implementácie programu. Vládny audit nebol k 31.12.2018
ukončený, preto nie sú zatiaľ identifikované nedostatky v rámci tejto
prioritnej osi. Okrem v.u. RO neindikoval žiadne vážne problémy danej
prioritnej osi.i.
ŠC 1.1
K 31.12.2018 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 14 ŽoNFP vo výške
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2 928 197,64 eur (zdroj EÚ), čo predstavuje 29,53% alokácie pre daný ŠC.
21.10.2018 bola vyhlásená v poradí druhá výzva na predkladanie ŽoNFP
pre daný ŠC č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 s alokáciou 6 987 144,- eur
(zvyšok alokácie daného ŠC). Výzva bude vyhodnotená v roku 2019.
Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2018 na úrovni 304 611,83 eur za
zdroj EÚ, čo predstavuje 3,07% daného ŠC.
ŠC 1.2.
Dňa 16.1.2018 bola vyhlásená prvá výzva na predkladanie ŽoNFP č.
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 (alokácia 3,2 mil. za zdroj EÚ) pre daný ŠC,
ktorá bola uzavretá 6.4.2018. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 25 ŽoNFP
v sume 8 916 826,07 eur za zdroj EÚ. Až 18 ŽoNFP bolo v procese
hodnotenia neúspešných - 5 ŽoNFP nesplnilo podmienky výzvy a u 5
ŽoNFP došlo k zastaveniu konania. Do odborného hodnotenia postúpilo
15 ŽoNFP, z toho však 8 ŽoNFP nedosiahlo minimálnu bodovú hranicu 98
bodov. SMV na svojom zasadnutí dňa 3.10.2018 rozhodoval o 7 ŽoNFP
v sume 2 537 829 eur, čo je pod hranicou alokácie výzvy. Členovia SMV
schválili 5 ŽoNFP v sume 1 837 121,19 eur. RO sa zaviazal vyhlásiť v 1.
polroku 2019 ďalšiu výzvu na predkladanie ŽONFP na zvyšok alokácie
daného ŠC. Pre zvýšenie úspešnosti výzvy RO plánuje viaceré školenia pre
žiadateľov a takisto osloviť kľúčových stakeholderov – VŠ, výskumné
inštitúcie a zamestnávateľov v prihraničnom regióne s apelom
na zapojenie sa do výzvy.
Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2018 na úrovni 0%.
RO nesplnil všetky ukazovatele VR na rok 2018 z dôvodu oneskorenia
začiatku implementácie programu. Vládny audit nebol k 31.12.2018
ukončený, preto nie sú zatiaľ identifikované nedostatky v rámci tejto
prioritnej osi. Okrem v.u. RO neindikoval žiadne vážne problémy danej
prioritnej osi..
ŠC 2.1

2

Kvalitné
životné
prostredie

K 31.12.2018 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 22 ŽoNFP vo výške
25 788 819,56 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 50,19% alokácie ŠC.
Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2018 na úrovni 263 870,02 eur,
teda 0,51% alokácie ŠC.
Dňa 8.1.2018 bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie ŽoNFP pre daný ŠC
č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 (alokácia 17 mil. eur za zdroj EÚ),
s termínom uzavretia 6.4.2018 zameraná najmä na cesty a cyklocesty.
V tejto výzve bolo prijatých 32 ŽoNFP vo výške 30 454 632,07 eur za zdroj
EÚ. 15 ŽoNFP bolo v procese hodnotenia neúspešných – 4 ŽoNFP bolo
vydané rozhodnutie o zastavení konania a 5 nesplnilo podmienky
poskytnutia príspevku. Do OH postúpilo 23 ŽoNFP, z toho však 6 ŽoNFP
nedosiahlo minimálnu bodovú hranicu 98 bodov.
SMV na svojom zasadnutí dňa 27.6.2018 rozhodoval o 17 ŽoNFP v sume
18 241 191,46 eur, čo je mierne nad hranicou alokácie výzvy. SMV
schválilo 16 ŽoNFP v sume 16 034 463,92 eur. RO sa zaviazal vyhlásiť
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v prvom kvartáli 2019 ďalšiu výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšok
alokácie daného ŠC.
ŠC 2.2
K 31.12.2018 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 8 ŽoNFP vo výške
3 773 102,12 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 41,86% alokácie daného ŠC.
Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2018 na úrovni 138 326,33 eur,
teda 1,53% alokácie daného ŠC.
Dňa 1.6.2018 bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie ŽoNFP č.
INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (alokácia 4 mil. eur) s termínom uzavretia
14.9.2018. V tejto výzve bolo prijatých 17 ŽoNFP vo výške 4 381 235,55
eur, čo je tesne nad alokáciou výzvy, avšak nepokrýva celý zvyšok
alokácie ŠC. Vyhodnotenie výzvy je plánované na prvý kvartál 2019.
RO nesplnil finančný ukazovateľ VR na rok 2018 z dôvodu oneskorenia
začiatku implementácie programu. Vládny audit nebol k 31.12.2018
ukončený, preto nie sú zatiaľ identifikované nedostatky v rámci tejto
prioritnej osi. Okrem v.u. RO neindikoval žiadne vážne problémy danej
prioritnej osi..

3

Rozvoj
miestnych
iniciatív

K 31.12.2018 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 22 ŽoNFP vo výške
8 923 070,29 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 89,99% alokácie ŠC.
Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2018 na úrovni 364 216,43 eur,
teda 3,75% alokácie ŠC.
Dňa 1.6.2018 bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie ŽoNFP pre daný ŠC
č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 (alokácia 993 tis. eur) s termínom
uzavretia 27.9.2018. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 27 ŽoNFP v sume
1 595 474,32 eur.
Vyhodnotenie výzvy je plánované na prvý kvartál 2019.
Vládny audit nebol k 31.12.2018 ukončený, preto nie sú zatiaľ
identifikované nedostatky v rámci tejto prioritnej osi. RO neindikoval
žiadne vážne problémy danej prioritnej osi.

4

Technická
pomoc

K 31.12.2018 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených, resp. s vydaným
rozhodnutím o schválení, 5 ŽoNFP vo výške 4 921 167,84 eur za zdroj EÚ,
čo predstavuje 91% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo
k 31.12.2018 na úrovni 1 177 777,41 eur, teda 21,8% alokácie ŠC.
RO disponuje voľnými finančnými prostriedkami vo výške 487 199,16
eur. RO v spolupráci s NO navrhne v roku 2019 najvhodnejšie riešenie
pre využitie týchto disponibilných finančných prostriedkov.
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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
Automaticky z ITMS 2014+

R0177

ID

Ukazovateľ výsledku

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

Merná
jednotka

%

Východisková
hodnota

31,40

Pozn.

Ročná hodnota
Východiskový
rok

2012

Cieľová
hodnota
(2023)

29

2014

2015

0

0

2016

0

2017

0

2018

21,20

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

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

Pozn.

Ročná hodnota
Východiskový
rok

Cieľová
hodnota
(2023)

2014

2015

9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Frekvencia
podávania
správ/Zdroj
údajov

R0176

Podiel MSP, ktoré
vytvorili inovovaný
produkt alebo proces

%

35,79

2012

36,50

0

0

0

0

39,34

-

-

-

-

-

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

Ukazovateľ výsledku

Počet návštevníkov
v cezhraničnom
regióne

Merná
jednotka

počet

Východisková
hodnota

Východiskový
rok

9 769 562

2012

Cieľová
hodnota
(2023)

10 000 000

R0175

ID

Pozn.

Ročná hodnota
2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

13 749 256

Automaticky z ITMS 2014+

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

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

10

R0174

ID

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

Merná
jednotka

ha

Východisková
hodnota

Pozn.

Ročná hodnota
Východiskový
rok

668,7

2014

Cieľová
hodnota
(2023)

698,7

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

5 087,09

Automaticky z ITMS 2014+

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

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
Automaticky z ITMS 2014+

R0173

ID

Pozn.

Ročná hodnota

Ukazovateľ výsledku

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Východiskový
rok

Cieľová
hodnota
(2023)

Úroveň kvality
cezhraničnej
spolupráce
miestnych
a regionálnych
aktérov

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

2,67

2015

3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Frekvencia
podávania
správ/Zdroj
údajov

0

0

0

0

2,61

-

-

-

-

-

2018, 2023 /
Riadiaci orgán

Prioritná os 4 Technická pomoc
11

Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených
cieľov
V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.
Tabuľka 2. 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
F*
O0272
S*
F*
O0271
S*
F*
O0270
S*

F*

C046
S*

Ukazovateľ výstupu

Merná Cieľová
jednot hodnota
ka
(2023) 2014

Podporené partnerstvá
v oblasti vzdelávania
počet
(vrátane celoživotného
vzdelávania)
Vytvorené spoločné
prvky systému
počet
vzdelávania aplikované
v cezhraničnom regióne
Spoločné nástroje na
podporu odborného
vzdelávania v
cezhraničnom regióne

Súhrnná hodnota
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1
15

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
40
20

0

0

0

0
193
9

počet

Počet účastníkov
cezhraničných
programov spoločného
vzdelávania a odbornej
prípravy na podporu
počet
zamestnanosti mladých
ľudí, možnosti
vzdelávania a vyššieho
odborného vzdelávania

10

0

0

0

0
130

Poznámka
Čiastočne
realizované projekty
–1
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne
realizované projekty
– 40
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne
realizované projekty
–9
Plne realizované
projekty - 0

347

50

0

0

0

0

2782

12

-

-

-

-

Čiastočne
realizované projekty
– 247
Plne realizované
projekty - 100

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
F*
S*

Ukazovateľ výstupu

O026 Podporené partnerstvá zamerané na
posilnenie regionálnych inovačných
9
systémov

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)
počet

10

Súhrnná hodnota
2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

Čiastočne realizované
projekty – 0
Plne realizované
projekty - 0

-

Čiastočne realizované
projekty – 0
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 0
Plne realizované
projekty - 0

F*
C026
S*
F*
S*

Počet podnikov spolupracujúcich
s výskumnými inštitúciami

O026 Opatrenia na zvýšenie spolupráce
8 medzi inštitúciami výskumu a vývoja
a produktívnym sektorom

podniky

počet

30

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Poznámka

-

-

-

-

2020

2021

2022

2023

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

O026
7

O026
5

Ukazovateľ výstupu

Zhodnotené objekty kultúrneho
a prírodného dedičstva
Vytvorené ucelené produkty
zhodnocujúce kultúrne a prírodné
dedičstvo

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4
počet

100

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102
1
počet

5

0

0

0

0
26

13

Poznámka
Čiastočne realizované
projekty – 1
Plne realizované
projekty - 3
Čiastočne realizované
projekty – 1
Plne realizované
projekty - 0

F*
S*

O026
6

Celková dĺžka novovybudovaných
alebo zmodernizovaných
cyklistických ciest a turistických
chodníkov

4,5
km

150

0

0

0

0

F*
C014
S*

Celková dĺžka zrekonštruovaných
alebo zmodernizovaných ciest

64,631
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,548
km

30

0

0

0

0
1,548

Čiastočne realizované
projekty – 1
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 1,548
Plne realizované
projekty - 0

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

F*
S*
F*
S*

ID

Ukazovateľ výstupu

O026
4

Systémové nástroje na zvýšenie
efektívnosti ochrany prírody
a biodiverzity

O026
3

Zavedené ekostabilizačné prvky v
krajine

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

S*

2019

2020

2021

2022

2023

15
počet

15

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66
0
počet

5

0

0

0

0
11

F*
C022 Celkový povrch rekultivovanej pôdy

2018

0
ha

5

0

0

0

0
0

Poznámka
Čiastočne realizované
projekty – 15
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 0
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 0
Plne realizované
projekty - 0

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

Ukazovateľ výstupu

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

14

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Poznámka

F*
S*

O026
2

Partneri aktívne zapojení do
spoločných aktivít

38
počet

150

0

0

0

0

-

-

-

-

-

174

Čiastočne realizované
projekty – 35
Plne realizované
projekty - 3

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

ID
F*
S*
F*
S*
F*
S*

O026
1

Ukazovateľ výstupu

Cieľová
Merná
hodnota
jednotka
(2023)

Súhrnná hodnota
2014

2015

2016

2017

2018

201
9

2020

2021

2022

2023

1
Vykonané štúdie a hodnotenia

počet

2

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
O017
Počet zrealizovaných informačných
8
aktivít
O026 Počet zamestnancov, ktorých platy
sú spolufinancované z technickej
0
pomoci

23
počet

20

0

0

0

0
20
31,8845

FTE

31

0

0

0

0

33

-

-

-

-

Poznámka
Čiastočne realizované
projekty – 1
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 23
Plne realizované
projekty - 0
Čiastočne realizované
projekty – 33,8845
Plne realizované
projekty - 0

*F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota –výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]
*S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli
prijímatelia]
Zdroj údajov: ITMS2014+
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1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci
Tabuľka 3. Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci
Zdroj údajov: ITMS2014+

1

Ukazovateľ
výstupu

Ukazovateľ
1
výstupu

Ukazovateľ
1
výstupu

F0002

Názov ukazovateľa

Celková suma
oprávnených výdavkov
po ich certifikácii
certifikačným orgánom
a predložení žiadostí
o platby Európskej
komisii

EUR

Čiastko
vý cieľ
pre r.
2018

Zámer
pre r.
2023 2014

0

Pozn.:
2015

0

2016

0

2017

0

2018

358 366,85

Finančný
ukazovateľ

ID

Merná
jednotka

16 967 429

1

Dosiahnuté hodnoty

2 545 114

Ukazovateľ
výstupu/Fi
nančný
PO ukazovate
ľ/ukazovat
eľ
výsledku

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

O0272

Podporené partnerstvá
v oblasti vzdelávania
(vrátane celoživotného
vzdelávania

počet

4

15

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

O0271

Vytvorené spoločné
prvky systému
vzdelávania aplikované v
cezhraničnom regióne

počet

3

20

0

0

0

0

40

-

-

-

-

-

O0269

Podporené partnerstvá
zamerané na posilnenie
regionálnych inovačných
systémov

počet

2

10

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

16

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty
obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty
obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty
obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

2

3

Ukazovateľ
výstupu

Ukazovateľ
výstupu

Finančný
ukazovateľ

3 Ukazovateľ
výstupu

O0266

O0267

O0264

F0002

O0262

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
Celková suma
oprávnených výdavkov
po ich certifikácii
certifikačným orgánom
a predložení žiadostí
o platby Európskej
komisii
Partneri aktívne zapojení
do spoločných aktivít

km

30

150

0

0

0

0

0

0

0

0

439 809,17

71 051 106

10 657 666

EUR

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

-

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

počet

15

100

0

0

0

0

4

-

-

-

-

-

počet

3

15

0

0

0

0

15

-

-

-

-

-

EUR

počet

30

150

0

0

17

0

0

0

0

0

0

428 489,9

2

Ukazovateľ
výstupu

F0002

11 665 109

2

Finančný
ukazovateľ

1 749 766

2

Celková suma
oprávnených výdavkov
po ich certifikácii
certifikačným orgánom
a predložení žiadostí
o platby Európskej
komisii

38

-

-

-

-

-

-

-

-

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty
obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

-

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

-

obsahuje
výstupy za
čiastočne
realizované
projekty

1.3.4 Finančné údaje
Tabuľka 6. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu
Finančný pokrok
(Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Verejné
oprávnené
náklady na
operácie
vybrané na
podporu (EUR)

Celkové
oprávnené
výdavky
vykázané
prijímateľmi
riadiacemu
orgánu (EUR)

11.
Podiel
celkových
pridelených
prostriedkov,
na ktoré sa
vzťahujú
oprávnené
výdavky
deklarované
prijímateľmi
(%)

12.

Prioritná
os

Fond

Základ
pre
výpočet
podpory
Únie
(Celkové
oprávne
né
náklady
/ CON)

1.

EFRR

CON

16 967 429,00

85

3 444 938,54

20,30

3 427 988,89

373 123,25

2,20

14

2.

EFRR

CON

71 051 106,00

85

34 779 233,07

48,95

34 201 288,89

526 712,85

0,74

30

3.

EFRR

CON

11 665 109,00

85

10 497 228,58

89,99

9 959 256,76

452 404,34

3,88

22

4.

EFRR

CON

6 362 785,00

85

5 790 432,77

91,00

5 790 432,77

1 566 147,84

24,61

5

Spolu

EFRR

CON

106 046 429,00

85

54 511 832,96

51,40

53 378 967,31

2 918 388,28

2,75

711

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

Miera
spolufinancovania
(%)

Celkové
oprávnené
náklady na
operácie
vybrané na
podporu (EUR)

Podiel
celkových
pridelených
prostriedkov,
na ktorý sa
vzťahujú
vybrané
operácie
(%)

Počet
vybraných
operácií

Zdroj údajov: SFC2014

13
14
Údaje na účely preskúmania výkonnosti a výkonnostného rámca
1

Rozdielnosť vykazovania počtu zazmluvnených projektov v SFC a systémom ITMS2014+ vyplýva z nemožnosti nahrať do systému SFC 0,5 projektu a to z dôvodu, že v rámci
vyzvania pre Fond malých projektov bol 1 projekt s 1 kódom ITMS predložený v rámci prioritnej osi 2 a zároveň aj v rámci prioritnej osi 3. Z tohto dôvodu nie je možné
jednoznačne priradiť 1 projekt iba do jednej prioritnej osi a teda vzniká odlišnosť vo vykazovaní.
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VS predkladaná v roku 2019
Celkové oprávnené výdavky k 31.12.2018
deklarované Európskej komisii
(čl. 21, ods. 2 všeobecného nariadenia)

1 226 665,92 eur

Záverečná správa
Celkové oprávnené výdavky k 31.12.2023
deklarované Európskej komisii
(čl. 22, ods. 7 všeobecného nariadenia)

-

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

8.

9.

10.

11.

6 Sekundárny tematický okruh
ESF

7 Hospodárska činnosť

8 Umiestnenie

Fond

6.

5 Tematický cieľ EFRR/KF

5.

4 Územné mechanizmy
realizácie

4.

Finančné údaje

3 Typ územia

Prioritná os

2.

2 Forma financovania

1.

1 Oblasť intervencie

Dimenzie pre kategórie intervencií

01
116

02

10

N/A

N/A

N/A

03
1

EFRR

60

117
118

01

01
02
01
02
01

07

10

N/A

N/A

N/A

10

N/A

N/A

N/A

10

N/A

N/A

N/A
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12.

13.

Celkové
Verejné
oprávnené
oprávnené
výdavky na
výdavky na
vybrané
vybrané projekty
projekty (EUR)
(EUR)

14.

15.

Celkové
oprávnené
výdavky
deklarované
prijímateľmi
riadiacemu
orgánu (EUR)

Počet
vybraných
projektov

59 695,11

59 695,11

2 778,13

4

69 893,39

69 893,39

3 252,75

2

69 893,39

69 893,39

3 252,75

2

28 668,60

28 293,57

9 099,29

3

37 367,39

37 088,46

11 860,24

3

58 749,48

41 963,95

0,00

7

58 022,24

40 822,39

0,00

7

1 076 245,77

44 494,59
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1 185 953,62

85

EFRR

01

119

55 549,12

26

03

314 711,42

311 062,31

20 474,03

15

01

303 436,54

286 062,01

0,00

9

1 351 699,09

1 328 834,44

54 261,21

15

03

3 844 397,25

3 780 876,77

133 472,58

38

01

2 161 014,72

2 125 584,07

9 795,56

13

4 125 899,66

4 070 658,31

48 193,59

19

9 147 582,63

9 119 491,09

76 201,40

23

409 084,77

388 066,93

29 297,29

15

680 969,73

661 467,18

29 297,29

18

03

3 226 186,78

3 187 108,63

0,00

19

01

3 294 115,30

3 219 116,20

18 928,36

22

4 705 656,19

4 544 078,52

147 401,14

26

03

1 529 190,41

1 489 944,74

9 161,72

20

01

3 486 112,89

3 313 644,82

149 175,04

49

3 092 319,40

2 953 234,12

123 404,24

46

3 918 796,29

3 580 513,40

179 825,06

52

5 790 432,77

5 790 432,77

1 566 147,84

216

06

03
01

06

06

02

01

02

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

07

02

94

EFRR

1 123 715,33

02

92

03

1 128 343,37

02

90
02

02

06

07

11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

03
04

EFRR

121

01

01

07

N/A N/A

N/A

Zdroj údajov: SFC2014
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N/A

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu
1.

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

2.
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)

Výdavky na časť projektu alebo
projekt vykonávaný mimo
oblasti programu
Zdroj údajov: ITMS2014+

185 067,015

0,205
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3.

4.

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

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
(%)
(4/ celková výška pridelenej
podpory z EFRR na úrovni
programu *100)

34 940,12

0,038

1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ
V roku 2018 nebolo realizované hodnotenie programu. V zmysle Plánu hodnotenia (verzia
1.0) sa pôvodne plánované priebežné hodnotenie v roku 2018 neuskutočnilo. Táto
skutočnosť je zapracovaná do aktualizovaného dokumentu „Plán hodnotenia pre program
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (verzia 2.0)“. Aktualizácia
Plánu hodnotenia vyplynula z reálnej potreby doplniť informácie z oblasti priebežného
hodnotenia, ako aj hodnotenia ex post, bližšie špecifikovať hodnotiace otázky a
preformulovať vybrané časti dokumentu. Ďalším dôvodom zmeny termínu hodnotenia bol
stav implementácie programu a nedostupnosť relevantných dát tvoriacich informačnú
základňu s výpovednou hodnotou. Návrh aktualizovanej verzie dokumentu bol členom
Spoločného monitorovacieho výboru predložený na schválenie v rámci 16. písomnej
procedúry iniciovanej dňa 17.12.2018 a ukončenej dňa 20.12.2018. Plán hodnotenia bol
schválený bez vyjadrenia pripomienok. V zmysle aktualizovanej verzie Plánu hodnotenia sa
bude priebežné hodnotenie programu realizovať v roku 2019 a hodnotenie ex post bude
realizované v roku 2022.

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
a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO.
Hlavným problémom, ktorý ovplyvnil výkonnosť programu aj v roku 2018, bola adaptácia
programových pravidiel na existujúcu legislatívu a neskoré ukončenie procesu dezignácie.
Dezignácia bola oficiálne ukončená v januári 2018, po zavedení verzie ITMS2014+
s doplnenou funkcionalitou týkajúcej sa finančného riadenia programu, oficiálne spustenou
dňa 31. októbra 2017. Až potom bol spustený proces kontraktácie projektov schválených
v rámci prvých štyroch výziev vyhodnotených v júni 2017.
Zvýšenú administratívnu a časovú záťaž pre RO takisto predstavovalo zapracovanie systému
riadenia EŠIF a prispôsobovanie metodických pokynov a vzorov CKO špecifickým potrebám
programu. Kooperatívny cezhraničný charakter programu si okrem aplikácie vnútroštátnej
legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z EŠIF vyžaduje aj zohľadnenie oprávnených
požiadaviek druhého členského štátu EÚ, ktorá sa na programe zúčastňuje.
V roku 2018 bolo na RO vykonané jedno certifikačné overovanie, ktoré bolo ukončené
zaslaním zistení na RO. Z dôvodu, že v sledovanom období RO neprijal opatrenia vzťahujúce
sa na nedostatky vo verejnom obstarávaní, overované výdavky neboli deklarované na EK.
V roku 2018 sa takisto začal vládny audit č. A917, K4601 vykonávaný Úradom vládneho
auditu. Audit bude ukončený v 2. kvartáli 2019.
Dňa 19.9.2018 bol na RO doručený list podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
ktorým bol predstavený krízový plán programu na zabránenie dekomitmentu. RO v zmysle
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uvedeného plnil priebežne akčný plán za účelom splnenia pravidla n+3. Pravidlo n+3 voči
záväzku roku 2015 bolo k 31.12.2018 úspešne splnené.
Opatrenia, ktoré RO prijal, súvisia takisto s napĺňaním ukazovateľov výkonnostného rámca a
preto sú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcom bode.
b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované
opatrenia
V dôsledku oneskoreného nástupu implementácie programu RO nenaplnil ukazovatele
výkonnostného rámca pre rok 2018. V zmysle záverov zo stretnutia so zástupcami EK, ktoré
sa uskutočnilo dňa 4.5.2018 v Bruseli, nebude mať nenaplnenie ukazovateľov
výkonnostného rámca v roku 2018 pre program žiadne finančné dôsledky. RO sa zaviazal
k naplneniu celkových hodnôt programových merateľných ukazovateľov ku koncu
programového obdobia a k napĺňaniu pravidla N+3. V prípade indikovania problémov pri
napĺňaní programových merateľných ukazovateľov môže RO v budúcnosti požiadať o revíziu
programu so stanovením jasného zdôvodnenia, napr. z dôvodu nesprávneho stanovenia
cieľových hodnôt, resp. oneskorenia implementácie programu spôsobeného externými
faktormi mimo dosahu RO.
Napriek uvedeným skutočnostiam RO v roku 2018 vykonal viaceré významné kroky
k zrýchleniu implementácie programu a naplneniu programových merateľných ukazovateľov,
a to najmä:
- kontraktácia 70 ŽoNFP vo výške 46,34 mil. eur;
- vyhlásenie 5 výziev na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na aktivity, ktoré prispejú k
splneniu tých ukazovateľov, ktoré RO identifikoval ako dosiaľ nedostatočne zastrešené;
- zjednodušenie riadiacej dokumentácie pre žiadateľov a prijímateľov – RO umožnil
predkladanie výdavkov zjednodušenou formou a predkladať vybrané potvrdenia až v prípade
schválenia žiadosti o NFP;
- skrátenie lehôt pri výkone administratívnej kontroly výdavkov a ŽoP;
- zvýšenie počtu a frekvencie informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov
v porovnaní s programovým obdobím 2007-2013;
- interaktívna komunikácia so žiadateľmi a prijímateľmi – RO zorganizoval v spolupráci s
Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO) školenie pre prácu
v systéme ITMS2014+ pre žiadateľov a prijímateľov zo SR a ČR s cieľom zabezpečiť plynulý
proces implementácie programu. RO takisto využíva na propagáciu nové formy komunikácie
ako Facebook a Instagram.
- priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na mesačnej báze.

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

1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV
Nevzťahuje sa.
23

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

1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE
A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV

A IMPLEMENTÁCII

VEĽKÝCH

PROJEKTOV

Nevzťahuje sa.

Časť B - Informácie uvádzané vo výročnej správe predkladanej v roku 2017,
2019 a v záverečnej správe o vykonávaní (článok 50 (4) a 111(3) a (4)
všeobecného nariadenia a 14 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013)
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1.11. ZHODNOTENIE VYKONÁVANIA PROGRAMU
1.11.1 Informácie obsiahnuté v časti A doplnené o zhodnotenie dosahovania cieľov
programu
V roku 2018 nebolo realizované žiadne hodnotenie programu. Dôvodom boli skutočnosti
uvedené v kapitole 1.6. Z uvedeného dôvodu nemá RO k dispozícii žiadnu správu, ktorá by
sumárnym spôsobom vyhodnocovala napĺňanie cieľov programu. V súlade s plánom
hodnotenia bude plnenie cieľov programu realizované formou priebežného hodnotenia
programu vykonaného externou spoločnosťou. Výsledky hodnotenia budú k dispozícii v roku
2019. RO v tejto časti poskytne kvalitatívne zhodnotenie kvantitatívnych údajov uvedených
v kapitole 1.3.1 až 1.3.4.
Prioritná os 1:
V roku 2018 boli vyhlásené dve plánované výzvy pre túto prioritnú os, a to INTERREG V-A SKCZ/2018/06 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Prijímatelia v tomto roku neukončili realizáciu
žiadneho projektu.
Ciele stanovené pre rok 2018 neboli naplnené na 100%. Čiastkový finančný cieľ, ktorého cieľ
na rok 2018 bol stanovený na sumu 2 545 114,- eur, bol naplnený na 14,08% v sume
358 366,85 eur.
Ukazovatele výstupu výkonnostného rámca čiastkového cieľa na rok 2018 sa zrealizovali na
nedostatočnej úrovni. Merateľný ukazovateľ O0272 – Podporené partnerstvá v oblasti
vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania) bol naplnený len na 25 % (dosiahnuté 1 zo
4). Merateľný ukazovateľ O0271 – Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované
v cezhraničnom regióne bol naproti tomu naplnený na 1 333,33 % (dosiahnuté 40 pri
stanovaní cieľovej hodnoty 3). Dôvod výrazného prekročenia naplnenia cieľovej hodnoty
merateľného ukazovateľa bude v roku 2019 o.i predmetom priebežnej evaluácie programu
s plánovaným termínom ukončenia v novembri 2019. Merateľný ukazovateľ O0269 –
Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov bol
naplnený na 0 %, nakoľko v sledovanom období nedošlo ku kontraktácii projektov
schválených na VI. zasadnutí SMV v Bratislave.
Nižšie dosiahnuté hodnoty ukazovateľov boli spôsobené oneskoreným začiatkom
implementácie programu.
V rámci prioritnej osi 1 sú však naplnené ciele stanovené na rok 2023 u 2 zo 4 merateľných
ukazovateľov. Merateľný ukazovateľ O0270 - Spoločné nástroje na podporu odborného
vzdelávania v cezhraničnom regióne je naplnený na 90% (dosiahnutá hodnota 9 z 10). RO
predpokladá naplnenie, resp. prekročenie všetkých hodnôt merateľných ukazovateľov
stanovených pre danú prioritnú os.

Prioritná os 2:
V roku 2018 boli vyhlásené dve plánované výzvy pre túto prioritnú os, a to INTERREG V-A SKCZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Prijímatelia v tomto roku neukončili realizáciu
žiadneho projektu.
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Ciele stanovené pre rok 2018 neboli naplnené na 100%. Čiastkový finančný cieľ, ktorého cieľ
na rok 2018 bol stanovený na sumu 10 657 666,- eur, bol naplnený na 4,12% v sume
439 809,17 eur.
Ukazovatele výstupu výkonnostného rámca čiastkového cieľa na rok 2018 sa zrealizovali na
nedostatočnej úrovni. Merateľný ukazovateľ O0266 – Celková dĺžka novovybudovaných
alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov bol naplnený na 15 %
(dosiahnutá hodnota 4,5 km z 30 km). Merateľný ukazovateľ O0267 – Zhodnotené objekty
kultúrneho a prírodného dedičstva bol naplnený na 26,67 % (dosiahnutá hodnota 4 z 15).
Merateľný ukazovateľ O0264 – Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody
a biodiverzity bol naproti tomu naplnený na 500% (dosiahnutá hodnota 15 z 3).
Nižšie dosiahnuté hodnoty ukazovateľov boli spôsobené oneskoreným začiatkom
implementácie programu. RO tu takisto predpokladá naplnenie, resp. prekročenie všetkých
hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených pre danú prioritnú os.

Prioritná os 3:
V roku 2018 bola vyhlásená jedna plánovaná výzva pre túto prioritnú os, a to INTERREG V-A
SK-CZ/2018/08. Prijímatelia v tomto roku neukončili realizáciu žiadneho projektu.
Ciele stanovené pre rok 2018 neboli naplnené na 100%. Čiastkový finančný cieľ, ktorého cieľ
na rok 2018 bol stanovený na sumu 1 749 766,- eur, bol naplnený na 24,49% v sume
428 489,90 eur.
Avšak ukazovateľ výstupu výkonnostného rámca čiastkového cieľa na rok 2018 sa zrealizoval
na dostatočnej úrovni. Merateľný ukazovateľ O0262 – Partneri aktívne zapojení do
spoločných aktivít bol naplnený na 126,67 % (dosiahnuté 38 z 30).
Nižšie dosiahnuté hodnoty ukazovateľa boli spôsobené oneskoreným začiatkom
implementácie programu. RO predpokladá naplnenie cieľovej hodnoty merateľného
ukazovateľa aj v roku 2023.
RO pre zrýchlenie implementácie a splnenie stanovených cieľov programu prijal niekoľko
zásadných opatrení, ktoré sú bližšie popísané v kapitole 1.6 a 1.17 tejto výročnej správy.
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
Program nie je primárne zameraný na priamu podporu znevýhodnených skupín alebo
prispievanie k podpore rovnosti mužov a žien, avšak jednotlivé aktivity projektu majú
k danému cieľu prispievať. Popis aktivít zameraných na zavádzanie dočasných vyrovnávacích
opatrení, dodržiavanie princípov nediskriminácie a podpory univerzálnej prístupnosti
a takisto zameraných na dodržiavanie princípu rovnosti mužov a žien žiadateľ povinne
uvádza už vo formulári žiadosti o NFP. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii
projektu nedošlo k porušeniu týchto horizontálnych princípov. Žiadatelia boli
prostredníctvom vyhlásených výziev v sledovanom období osobitne upozornení na to, aby:
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-

-

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 výstavbe resp. rekonštrukcii budov resp. infraštruktúry je potrebné zabezpečiť
prístupnosť predmetných výstupov projektu pre osoby so zdravotným postihnutím,
so zameraním 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 žiadosti o
NFP, v rámci ktorého sa automaticky vygeneruje text v znení „Projekt je v súlade s princípom
rovnosti mužov a žien a nediskriminácie“. Subjekt vykonávajúci úlohy kontroly overí splnenie
tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia znenia textu vo vzťahu
k horizontálnym princípom vo formulári žiadosti o NFP. Žiadateľ rovnako v rámci formulára
žiadosti o NFP 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.
1.11.3 Udržateľný rozvoj
Základnou podmienkou 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 žiadosti o
NFP. Zároveň žiadateľ v rámci formulára žiadosti o NFP 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 žiadosti o NFP 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
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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.
Problematika životného prostredia, jeho ochrany a zapojenia environmentálnych partnerov
je zohľadňovaná 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 nevyhnutné stanovisko okresného úradu 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
environmentálnych 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
Podpora z programu použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy je okrajová, samotný
program vzhľadom na svoju finančnú alokáciu nedokáže zabezpečiť komplexnú ochranu.
Program Interreg V-A SK-CZ podporuje predovšetkým aktivity neinvestičného charakteru,
ktoré sú iba doplnkovými aktivitami vo vzťahu k intervenciám podporovaným z národných
programov. Práve národné programy sú zamerané na väčšie investičné aktivity na ochranu
biodiverzity v rámci IP 6d s dôrazom na územia nadnárodného významu (Natura 2000).
V rámci prioritnej osi 2 „Kvalitné životné prostredie“ bola vyčlenená indikatívna suma
podpory pre ciele v oblasti zmeny klímy v hodnote 9 623 606,40 eur. K 31.12.2018 bolo
zazmluvnených 6 projektov v hodnote EFRR 2 627 950,49 eur.
Prioritná os

Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny
klímy (v EUR)

Podiel celkových rozpočtových
prostriedkov pridelených na
operačný program (v %)

2

9 623 606,40

10,68%

Zdroj údajov ITMS2014+

1.11.5 Úloha partnerov pri vykonávaní programu
1) Spoločný monitorovací výbor (SMV)
SMV je zložený zo zástupcov nasledovných inštitúcií:
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Zástupcovia SMV za SR

Zástupcovia SMV za ČR

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

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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 podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu (CKO)
Bratislavský samosprávny kraj

V roku 2018 sa v rámci programu konali dve zasadnutia SMV. Dňa 27.6.2018 sa uskutočnilo v
Žiline piate zasadnutie SMV. Hlavným bodom programu bolo schvaľovanie žiadostí o NFP
predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05.
Na piatom zasadnutí SMV bolo schválených 16 žiadostí o NFP.
Dňa 3.10.2018 sa v Bratislave uskutočnilo šieste zasadnutie SMV. Hlavným bodom programu
bolo schvaľovanie žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Na šiestom zasadnutí SMV bolo schválených 5 žiadostí
o NFP.
V priebehu roka 2018 bolo iniciovaných sedem hlasovaní členov SMV formou písomnej
procedúry (10. - 16. písomná procedúra).
2) RPC
V sledovanom období riadiaci orgán 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 regionálne
poradenské centrá (RPC), 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 územie kraja,
udržateľnosti a synergií s existujúcimi a vznikajúcimi projektovými iniciatívami
v cezhraničnom kontexte.
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1.12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIA PODĽA ČLÁNKU 111 (4) PODODSEK 1,
(A) A (B) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA A ČLÁNKU 14 (4) §1, (A) a (B) NARIADENIA EP
A RADY (EÚ) Č. 1299/2013
1.12.1 Pokrok pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých v nadväznosti
na zistenie hodnotení
V zmysle Plánu hodnotenia (verzia 1.0) sa pôvodne plánované priebežné hodnotenie v roku
2018 neuskutočnilo. Táto skutočnosť je zapracovaná do aktualizovaného dokumentu „Plán
hodnotenia pre program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
(verzia 2.0)“. Aktualizácia Plánu hodnotenia vyplynula z reálnej potreby doplniť informácie z
oblasti priebežného hodnotenia, ako aj hodnotenia ex post, bližšie špecifikovať hodnotiace
otázky a preformulovať vybrané časti dokumentu. Ďalším dôvodom zmeny termínu
hodnotenia bol stav implementácie programu a nedostupnosť relevantných dát tvoriacich
informačnú základňu s výpovednou hodnotou. Návrh aktualizovanej verzie dokumentu bol
členom Spoločného monitorovacieho výboru predložený na schválenie v rámci 16. písomnej
procedúry iniciovanej dňa 17.12.2018 a ukončenej dňa 20.12.2018. Plán hodnotenia bol
schválený bez vyjadrenia pripomienok. V zmysle aktualizovanej verzie Plánu hodnotenia sa
bude priebežné hodnotenie programu realizovať v roku 2019 a hodnotenie ex post bude
realizované v roku 2022.
1.12.2 Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci
komunikačnej stratégie
RO v spolupráci s NO a STS realizoval v roku 2018 nasledovné aktivity:
1) Semináre pre žiadateľov
- V nadväznosti na vyhlásené výzvy v roku 2018 RO/STS v spolupráci s NO a RPC
zorganizoval celkom 18 seminárov pre žiadateľov nasledovne: február – Žilina,
Trenčín, Brno, Zlín; júl – Ostrava, Žilina; september – Zlín, Trnava; december –
Ostrava, Trnava. Cieľom seminárov bolo poskytnúť účastníkom dôležité
informácie a poradenstvo ako sa správne a bezproblémovo orientovať v
jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v
neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a
špecifické otázky každého účastníka.
2) Semináre pre prijímateľov
- V apríli a máji sa uskutočnili 3 semináre na prihraničnom území SR a 3 na území
ČR vo všetkých krajských mestách Prijímatelia z výziev na predkladanie ŽoNFP boli
informovaní hlavne o implementácií projektov, finančnom riadení a platbách,
dokladovaní a predkladaní výdavkov v rámci jednotlivých kapitol, o zmenách
v projekte a publicite projektov.
3) Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť
- RO vyvinul iniciatívu, na základe ktorej bolo zorganizované školenie pre prácu v
systéme ITMS2014+. Účelom školenia bolo zjednodušiť žiadateľom a prijímateľom
prácu v systéme ITMS2014+, a tak prispieť k zabezpečeniu plynulého procesu
implementácie programu. V roku 2018 sa konali dve školenia. Prvé sa uskutočnilo
dňa 24. mája v Žiline. Organizačne školenie zastrešilo IPC pre EŠIF v ŽSK v
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

spolupráci s CKO. Druhé školenie sa konalo 18. júla v Zlíne, pričom školenie
organizačne zastrešilo RPC v Zlínskom kraji a odbornú stránku školenia
garantovali lektori z CKO. Program školenia bol určený prijímateľom a
kontrolórom na českej strane oprávneného územia programu.
Konzultácie
- V roku 2018 bolo vyhlásených 5 výziev na predkladanie ŽoNFP. Pracovníci STS k
výzvam poskytovali konzultácie. Okrem osobných konzultácií boli poskytnuté aj
usmernenia prostredníctvom emailového a telefonického poradenstva.
Usmernenia smerovali najmä k oprávnenosti žiadateľov, projektových zámerov,
informáciám týkajúcich sa náležitostí verejného obstarávania, zostaveniu
podrobného rozpočtu, a tiež registrácií ŽoNFP cez systém ITMS2014+.
Zverejňovanie informácií na dotačnom portáli ČR
- Dôležité informácie ako je vyhlásenie výziev na predkladanie Žo NFP sú NO
pravidelne zverejňované na stránkach www.dotaceeu.cz. Ide o zastrešujúci portál
Európskych štrukturálnych fondov v Českej republike. Na stránkach je k dispozícií
harmonogram výziev a vyhľadávač dotačných príležitostí. Záujemcovia sa tu môžu
prihlásiť aj na odber noviniek. Zverejňovanie aktualít na tomto webovom sídle
rozširuje
možnosti
oslovenia
cieľovej
skupiny
potenciálnych
žiadateľov/prijímateľov.
Školenie pre odborných hodnotiteľov
- RO dňa 30.11.2018 zrealizoval v priestoroch MPRV SR školenie odborných
hodnotiteľov ŽoNFP. Cieľom školenia bolo oboznámiť odborných hodnotiteľov so
spôsobom vykonávania hodnotenia ŽoNFP, riadneho vypĺňania hodnotiacich
hárkov, s termínmi a formou odovzdávania hodnotiacich hárkov na RO.
Školenia pre pracovníkov Regionálnych poradenských centier na území Slovenskej
a Českej republiky
– V súvislosti so zverejnenými výzvami na predkladanie ŽoNFP boli pracovníci RPC
informovaní o podmienkach predloženia žiadostí v rámci výziev. Pracovníkov RPC
školili zamestnanci STS a programová manažérka. Účelom školení je prispieť
k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu predkladania žiadostí v rámci
implementácie programu.
Deň Európskej spolupráce (tzv. European Cooperation Day)
- Podujatie sa uskutočnilo 15.9.2018 formou jednodňovej outdoorovej aktivity
športovo – zábavného charakteru. Zámerom programu bolo organizáciou
podujatia spopularizovať výsledky implementácie projektov a čerpania finančných
prostriedkov EÚ. Propagácia aktivity bola zabezpečená týmito spôsobmi:
o oznam na webovej a Facebook stránke programu o uskutočnení podujatia
a detailnom programe;
o uverejnený oznam s krátkym článkom a plagátom v Spravodaji, ktorý je
distribuovaný do Petrova a blízkeho okolia;
o plagáty vyvesené v obci Petrov a okolitých Informačných strediskách;
o pre deti základných a stredných škôl bola vyhlásená fotosúťaž „Moje letné
dobrodružstvo“. Zapojiť sa mali možnosť všetci žiaci základných a stredných
škôl na území Slovenskej a Českej republiky.
Deň Európy
- V Bratislave sa 9. mája uskutočnilo verejné podujatie organizované zástupcami EK
na Slovensku a EP, na ktorom bol okrem iných programov spolufinancovaných
z prostriedkov EÚ odprezentovaný aj program. V rámci sprievodného programu
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sa návštevníci mohli ponoriť do kvízov, zmerať si sily v súťažiach a zapojiť sa do
kreatívnych aktivít súvisiacich s EÚ a aktuálnym Európskym rokom kultúrneho
dedičstva. Program bol počas celého dňa sprevádzaný rôznymi kapelami.
10) Redizajn webového sídla
- V rámci sprehľadnenia dôležitých informácií, ako sú vyhlásené výzvy, alebo
zverejnená riadiaca dokumentácia, sa v roku 2018 uskutočnil redizajn webového
sídla programu (www.sk-cz.eu). Na stránku bol v rámci zmien pridaný Newsletter
a Kalendár, prostredníctvom ktorého sa dajú vyhľadávať všetky plánované
udalosti.
11) Tlačové správy
- V roku 2018 boli prostredníctvom tlačových správ komunikované prevažne
vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP. Tie sa zverejňujú na webovej stránke
programu (www.sk-cz.eu), na stránke MPRV SR (www.mpsr.sk) a na stránke
Úradu vlády Slovenskej republiky (www.partnerskadohoda.gov.sk).
12) Interreg Volunteer Youth
- Táto iniciatíva ponúka možnosť slúžiť ako dobrovoľník – reportér v cezhraničných,
nadnárodných alebo medziregionálnych programoch. Cieľom je zapojiť mladých
ľudí do podpory týchto programov, ako aj šírenia správ o konkrétnych výsledkoch
jednotlivých projektov. Dobrovoľníčka pôsobiaca v rámci iniciatívy pripravila
niekoľko článkov a reportáž, ktoré budú prístupné na webovej stránke programu.
Cieľom iniciatívy je šíriť informácie o výhodách územnej integrácie.
13) Zabezpečenie propagačných predmetov
- RO v roku 2018 uzavrel rámcovú dohodu na výrobu propagačných predmetov.
Rámcová dohoda bola zrealizovaná zo strany Sekcie programov cezhraničnej
spolupráce pre účely programov Interreg V-A SK-CZ a Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko. Tie sú využívané pre potreby seminárov, konferencií,
monitorovacích výborov, konzultácií, pracovných stretnutí a iných podujatí
spojených s prezentáciou programu.
14) Keep.eu
– Online databáza, prostredníctvom ktorej je možné oboznamovať sa s projektmi
podporenými v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. V rámci
databázy sú k dispozícii aj údaje o projektoch z ostatných programov cezhraničnej
spolupráce, ktoré je možné vyhľadávať cez jednotlivé filtre (napr. podľa krajín,
regiónov, tematických cieľov a pod.).
15) Facebook
- V roku 2018 sa zintenzívnila online komunikácia prostredníctvom sociálnej siete
Facebook. Program tu zverejňuje všetky dôležité informácie, upozorňuje na
záverečné termíny, alebo prináša aktuálne informácie z práve prebiehajúcich
seminárov.

1.13 OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT NA ZÁKLADE
ČLÁNKU 50 (4) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA
Nerelevantné.
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1.14. ĎAĽŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ SA POSKYTUJÚ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU
A CIEĽOV PROGRAMU NA ZÁKLADE ČLÁNKU 111 (4) §2, (A), (B), (C), (D), (G) A (H)
VŠEOBECNÉHO NARIADENIA
1.14.1 Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju
vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo
prírodnými znevýhodneniami, integrovaných územných investícií, UMR a CLLD podľa
programu
Nevzťahuje sa.
1.14.2 Pokrok pri vykonávaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu
a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov
V roku 2018 nenastali relevantné zmeny týkajúce sa administratívnych kapacít programu.
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.
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 hodnotený 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.
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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.

ČASŤ C – INFORMÁCIE UVÁDZANÉ VO VÝROČNEJ SPRÁVE PREDKLADANEJ
V ROKU 2019 A V ZÁVEREČNEJ SPRÁVE (ČLÁNOK 50 (5) VŠEOBECNÉHO
NARIADENIA)
1.15 FINANČNÉ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU
RO doplnil tabuľku č. 6 v časti A o stĺpec č. 13 a 14.

1.16 INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST
Stratégia EU2020 je program EÚ pre rast a zamestnanosť do konca tohto desaťročia.
Zdôrazňuje inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast ako prostriedok na prekonanie
štrukturálnych nedostatkov európskej ekonomiky, zlepšenie jej konkurencieschopnosti a
produktivity, a zároveň posilnenie udržateľného sociálneho trhového hospodárstva.
odstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom
zabezpečovať rast a zamestnanosť. Stratégia z obsahového hľadiska zastrešuje cielený výber
tém, rôznych iniciatív a sektorových stratégií z viacerých politík EÚ, hlavne výskumu,
vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania a
priemyslu, energetiky, životného prostredia.
Stratégia programu je postavená na spoločnom využívaní vnútorného potenciálu spoločného
cezhraničného územia a reaguje na ciele stratégie Európa 2020:
1.
Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácií.
2.
Udržateľný rast – podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
3.
Inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej spolupráci.
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Program INTERREG V-A SK-CZ identifikuje nasledujúci príspevok programu k hlavným cieľom
stratégie EU2020:
Regionálne ekonomické štruktúry
- Dobudovanie regionálnych inovačných systémov na podporu inteligentného ekonomického
rastu ako kľúčového faktora konkurencieschopnosti produktívneho sektora, resp.
prihraničných regiónov.
- Vytvorenie podmienok a nástrojov na posilnenie schopnosti malých a stredných podnikov
inovovať procesy, služby a tovary prostredníctvom spolupráce a využitia inovačného
potenciálu cezhraničného regiónu.
Ľudské zdroje
- Pretrvávajúci nesúlad medzi výstupmi systému vzdelávania a potrebami zamestnávateľov
pôsobiacich v prihraničných regiónoch, čo spôsobuje problémy pri vstupe absolventov na trh
práce.
- Zvýšenie relevantnosti a kvality obsahu vzdelávacích programov s ohľadom na požadované
znalosti a zručnosti v jednotlivých odvetviach prostredníctvom aktívnej spolupráce so
zamestnávateľmi.
- Zlepšenie ponuky a atraktívnosti celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu
cezhraničného regiónu.
Prírodné a kultúrne dedičstvo
- Využívanie jedinečného rozvojového potenciálu, ktoré poskytuje prírodné a kultúrne
dedičstvo cezhraničného regiónu na podporu miestnej ekonomiky.
- Zvýšenie atraktívnosti ponuky pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu cez
vytváranie komplexných produktov spájajúcich významné prírodné a kultúrne pamiatky.
- Eliminácia obmedzení v dostupnosti a v prístupe k prírodným a kultúrnym objektom, ktoré
predstavuje nevyhovujúci stav ciest II. a III. triedy.
Životné prostredie
- Podpora spolupráce a koordinácie aktivít zameraných na zlepšenie ekologickej stability v
cezhraničnom území, primárne orientovaná na prírodne hodnotné územia a ich okolie.
- Systematická ochrana ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov s aktívnym zapojením
relevantných aktérov.
Inštitucionálne kapacity
- Zlepšenie administratívnych kapacít regionálnych a lokálnych samospráv poskytovať
občanom a podnikateľským subjektov kvalitné služby.
- Podpora spolupráce v oblasti strategického plánovania a rozvoja na miestnej úrovni.
Program vzhľadom na svoje tematické zameranie priamo prispieva k cieľu 1 Inteligentný rast
a cieľu 2 Udržateľný rast. Inteligentný rast v cezhraničnom regióne je podporovaný
prostredníctvom zlepšenia prepojenia inštitúcií výskumu, vývoja a inovácií s podnikateľskou
sférou. Cezhraničný región ponúka nové možnosti praktického využívania výsledkov
vedecko-výskumnej činnosti a optimalizáciu využívania existujúcej infraštruktúry. Hlavnou
cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky, ktoré tvoria kostru regionálnych ekonomík.
Ďalšou oblasťou, ktorá podporuje inteligentný rast cezhraničného regiónu je vzdelávanie a
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odborná príprava. Strategickým zámerom je zlepšenie kvality vzdelávania ako predpokladu
uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Tvorba vzdelávacích stratégií a programov si
vyžaduje spoluprácu vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi.
Udržateľný rast cezhraničného regiónu je posilnený aktivitami na systémové a udržateľné
využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva v prospech rozvoja regiónu. Cezhraničný
región disponuje širokou škálou kultúrnych a prírodných objektov s obmedzeným prístupom
v dôsledku zlého technického stavu pamiatok a cestných sietí. Program reaguje na
predmetný problém prostredníctvom zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva a
tvorby ucelených tematických produktov, ktoré majú potenciál ekonomického prínosu pre
zapojené lokality. Udržateľný rast ako jeden z cieľov definuje ochranu životného prostredia a
biodiverzity. Zlepšenie starostlivosti o chránené územia a ich okolie, vrátane budovania
ekostabilizačných prvkov v území predstavuje dôležitý príspevok k stratégii Európa 2020,
konkrétne k trvalo udržateľnému rastu.
V súvislosti s hlavnými cieľmi stratégie EU2020 boli na úrovni EÚ a na národnej úrovni
definované nasledujúce hlavné indikátory2:
Indikátor

Cieľ

Slovensko

Česko

Zamestnanosť

75-percentná miera zamestnanosti
obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov

72%

75%

Výdavky na výskum a
vývoj

Zvýšiť úroveň investícií do výskumu a
vývoja na 3 % HDP

1.2%

1% (iba verejný sektor)

Emisie skleníkových
plynov

Zníženie emisií skleníkových plynov
aspoň o 20% (v porovnaní s rokom
1990)

+13%

+9%

Podiel obnoviteľných
zdojov energie

Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov
energie na celkovej spotrebe energie
na 20%,

14%

13%

Energetická efektívnosť

Zvýšiť energetickú účinnosť o 20%

16,4

39,6

Predčasné ukončenie
školskej dochádzky a
školení

Dosiahnuť mieru predčasného
ukončenia školskej dochádzky pod
10 % (u populácie vo veku 18 až 24
rokov)

6%

5,5%

Terciárne vzdelávanie

Zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 3034 rokov s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním na 40%

40%

32%

Znížiť na úroveň
17,2%
obyvateľov
žijúcich pod
hranicou
chudoby alebo
sociálne
vylúčených (z
20,6% v roku
2008)

-100 000 osôb

Chudoba a sociálne
vylúčenie

2

Dosiahnuť aspoň o 20 miliónov
menej ľudí vystavených chudobe a
sociálnemu vylúčeniu alebo nimi
ohrozených (v porovnaní s rokom
2008)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.pdf
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Ako môžeme vidieť, program môže mať najvýraznejší vplyv na naplnenie indikátora v oblasti
výskumu a vývoja, vzdelávania a zamestnanosti. Konkrétny príspevok môže byť
kvantifikovaný na konci implementácie programového obdobia.

1.17 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ
OPATRENIA VO VZŤAHU K PLNENIU VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA
Od začiatku implementácie programu bolo k 31. decembru 2018 vyhlásených 9 výziev na
predkladanie ŽoNFP, 1 vyzvanie na predkladanie žiadostí v rámci Fondu malých projektov
a jedno vyzvanie na predkladanie žiadosti v rámci špecifického cieľa prioritnej osi Technická
pomoc. V roku 2018 bolo zazmluvnených 70 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo výške 46,34
mil. eur (51,4 % alokácie programu). Kým v roku 2017 program dosiahol veľký pokrok v
schvaľovaní ŽoNFP, kedy podiel projektov schválených SMV dosiahol až 55,55 % alokácie
programu v roku 2018 sa stúpajúci trend neprejavil. V rámci 5 vyhlásených výziev bolo
prijatých 148 ŽoNFP, ale na SMV ich bolo schválených iba 37 (69,61% alokácie programu).
RO identifikoval problém v podobe predkladania menej kvalitných projektov, ktoré v rámci
hodnotenia nedosiahli potrebný počet bodov na schválenie.
Prijaté opatrenia: zabezpečenie dostatočného počtu školení a informačných seminárov pre
žiadateľov a poskytovanie konzultácií vo fáze prípravy projektových žiadostí s cieľom zvýšiť
podiel kvalitných projektov. RO sa zároveň zameral na zvýšenie povedomia prijímateľov
a žiadateľov o programe a v roku 2018 redizajnoval webovú stránku a Facebook.
Práve predkladanie menej kvalitných projektov sa prejavilo aj v nedosiahnutí plánovaných
hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca na rok 2018. Zo siedmych ukazovateľov
výstupu s plánovanými priebežnými hodnotami na rok 2018 (O0262, O0264, O0266, O0267,
O0269, O0271, O0272), ktoré tvoria výkonnostný rámec boli k 31.12.2018 naplnené len 3
ukazovatele. Keďže výkonnostný rámec je tvorený tak ukazovateľmi výstupu s plánovanými
hodnotami, ako aj finančnými ukazovateľmi, ktoré neboli v rámci programu naplnené podľa
plánu, RO prijal nasledovné opatrenie - vykonal v roku 2018 revíziu Plánu hodnotenia
programu a naplánoval externé vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca programu
formou analýzy dosiahnutých hodnôt ukazovateľov výstupu, hodnotenia plnenia dosiahnutia
plánovaných hodnôt ukazovateľov a identifikácie rizikových prioritných osí vo vzťahu
k plneniu výkonnostného rámca. Na základe vyhodnotenia budú navrhnuté opatrenia
s možnosťou realokácie disponibilných finančných zdrojov v roku 2020 tak, aby bolo plnenie
výkonnostného rámca do roku 2023 v čo najvyššej možnej miere. RO sa však zaviazal naplniť
celkové hodnoty výkonnostného rámca ku koncu programového obdobia. K tomuto cieľu má
prispieť aj externé hodnotenie programu, ktoré budú spolu s návrhom opatrení k dispozícii
v roku 2019.
Jednou z príčin, ktoré v počiatočnej fáze ovplyvnili výkonnosť programu, bola nutnosť
prispôsobiť monitorovací systému ITMS2014+ podmienkam a potrebám programu. Po
nastavení potrebných funkcionalít boli za podpory CKO zorganizované školenia zamerané
predovšetkým na osvojenie si práce v systéme tak na úrovni STS a prvostupňovej kontroly,
ako aj na úrovni žiadateľov a prijímateľov. Berúc do úvahy reálny začiatok implementácie
jednotlivých projektov (začiatok roka 2018) je stav dosiahnutý k 31.12.2018 uspokojivý.
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Stav kontrahovania dosiahol k 31.12.2018 sumu 46,34 mil. eur, čo predstavuje 51,4%
alokácie programu. Kontrahovanie prebehlo takmer výhradne v roku 2018, čo svedčí o
výraznom zrýchlení implementácie programu v danom roku. RO zaznamenal počas roku
2018 riziko prípadného nesplnenia finančného pravidla n+3 a za účelom zrýchlenia čerpania
prijal rad opatrení na všetkých úrovniach riadenia. Na úrovni FLC skrátil lehoty na výkon
kontroly, umožnil predkladanie výdavkov v hodnote nižšej ako 10.000,- eur. Na úrovni STS sa
zintenzívnila komunikácia s prijímateľmi ohľadom kompletizácie dokumentácie, boli skrátené
lehoty na predkladanie ŽoP a zamestnanci boli nápomocní pri nahrávaní dokumentácie do
ITMS2014+., ktoré bolo umožnené v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu (CKO). Na úrovni RO boli vydané metodické usmernenia a bol zavedený
monitoring stavu predkladaných a spracovaných ŽoP na týždennej báze.
Na základe vyššie prijatých opatrení pre naplnenie finančného pravidla n+3 CO deklaroval na
EK výdavky v sume 2 220 443,31 eur za EÚ zdroj (2,46 % z alokácie programu). Pravidlo N+3
voči záväzku roku 2015 bolo k 31.12.2018 splnené, pričom výdavky deklarované na EK k
31.12.2018 pokrývajú čerpanie záväzku roku 2016 na úrovni 8,52%.
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2. Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Zhrnutie pre občanov

3. Zoznam použitých skratiek
CLLD
CKO
CO
CRR
EFRR
EK
EP
EŠIF
EÚ
FP
ID
IPC
ITMS2014+
MPRV SR
MU
NFP
NO
OA
OH
PJ
PK pre KaZSÚ
PpH
RO
RPC
SFC2014
2020
SMV
SRaK
STS
ŠC
TP
UMR
UR
VO
VS
VR
ŽoNFP
ŽoP

Miestny rozvoj vedený komunitou
Centrálny koordinačný orgán
Certifikačný orgán / Certifikačné overovanie
Centrum pro regionální rozvoj
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európska komisia
Európsky parlament
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
Finančný príspevok
Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
Informačno-poradenské centrum
IT monitorovací systém
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Merateľný ukazovateľ
Nenávratný finančný príspevok
Národný orgán
Orgán auditu
Odborný hodnotiteľ
Platobná jednotka
Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi
EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR
Príručka pre hodnotiteľa
Riadiaci orgán
Regionálne poradenské centrum
Systém Európskej únie pre riadenie fondov v programovom období 2014 –
Spoločný monitorovací výbor
Systém riadenia a kontroly
Spoločný technický sekretariát
Špecifický cieľ
Technická pomoc
Udržateľný mestský rozvoj
Udržateľný rozvoj
Verejné obstarávanie
Výročná správa
Výkonnostný rámec
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Žiadosť o platbu
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ŽSK

Žilinský samosprávny kraj
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