Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce programu
HU - SK (vyhodnotenie 3. výzvy)

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
(Program), ktorý vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, boli doteraz vyhlásené 3 výzvy,
ktoré vytvorili priestor na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu spoločných
cezhraničných projektov.
Na území Košického samosprávneho kraja prostredníctvom 1. a 2. výzvy bolo celkovo
schválených 75 projektov vo výške 46 mil. € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ERDF).
Za Úrad KSK a jeho organizácie bolo schválených 9 projektov so zameraním na budovanie
malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, rozvoj spoločného turizmu a na spoločný rozvoj
a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení vo výške 3,83 mil. € z ERDF.
Vyhodnotenie 3. výzvy
Tretia výzva Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
2007 - 2013
bola vyhlásená 1. decembra 2010 a ukončená 28. februára 2011.
Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) mali možnosť podávať projekty
v rámci 5 opatrení : podpora podnikateľskej spolupráce; vodné hospodárstvo; štúdie, plány
a školenia zamerané na vodné hospodárstvo; protipovodňovú prevenciu; širokopásmový
internet; komunikačná dostupnosť, média, informačné toky.
Druh podpory je nenávratný finančný príspevok, bez poskytovania preddavkových platieb
z ERDF zdrojov. Na tretiu výzvu bola alokovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja finančná čiastka vo výške 10 365 801 €.
Oblasti podpory a alokácia zdrojov 3. výzvy
Oblasť
podpory/
opatrenie

Identifikačné číslo
opatrenia

Obsah opatrenia

Alokované
fin.prostr.
(EUR)

Prioritná os 1
1.1 Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry
1.1.2 Podpora HUSK 1001/1.1.2
podnikateľskej
spolupráce

Podpora aktivít v oblasti klastrovania,
vytvárania podnikateľských
partnerstiev a sietí a zlepšenia toku
podnikateľských informácií

1 936 941

Prioritná os 2
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia
2.1.1 Vodné
hospodárstvo

HUSK 1001/2.1.1

2.1.2 Štúdie,
plány a
školenia

HUSK 1001/2.1.2

Podpora aktivít súvisiacich s vodným
hospodárstvom zameraná najmä na
manažment úloh súvisiacich s
povodňami
Podpora aktivít pri príprave plánov,
štúdií a organizovaní školení v oblasti
vodného hodpodárstva
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5 000 000

720 593

2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov
2.5.1
HUSK 1001/2.5.1
Širokopásmový
internet
2.5.2
HUSK 1001/2.5.2
Komunikačná
dostupnosť,
média,
informačné
toky

Znižovanie výrazných rozdielov vo
vybavenosti a dostupnosti internetu
Zlepšenie komunikačných tokov,
rozvíjanie spoločného obsahu,
zabezpečenie dvojjazyčných zdrojov
informácií a podpora vzájomného
porozumenia komunít

2 208 267

500 000

Tretia výzva bola výrazne odlišná od predchádzajúcich dvoch výziev Programu.
V rámci tejto výzvy bola indikatívna suma finančných zdrojov financovaných z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja len 10,3 mil. €. V prípade 2. výzvy to bolo 49,8 mil. € a 1. výzvy
63,5 mil. €. Okrem rozdiela vo finančných alokáciach boli uvedené výzvy odlišné aj
rozsahom otvorených opatrení a zmenenými podmienkami podania projektov, ktoré mali za
cieľ zjednodušiť najmä administratívnu časť spracovania projektov a zvýšiť transparentnosť
pri hodnotení prostredníctvom nasledovných nástrojov:
1. zavedenie jednotného anglického jazyka pri podávaní žiadostí o NFP
V prípade predošlých dvoch výziev sa vyskytol značný nedostatok pri prekladaní textu
jednotlivých častí Formuláru žiadosti o NFP zo slovenčiny do maďarčiny a opačne, čo viedlo
k rozdielnemu bodovému hodnoteniu externými hodnotiteľmi oboch krajín. Vychádzajúc
z tejto skutočnosti bolo navrhnuté zavedenie anglického jazyka ako jednotného, aby sa
v budúcnosti vyvarovalo takýmto rozdielom.
Napriek týmto snahám, sa tento návrh neosvedčil (aj keď odôvodnené náklady spojené
s prekladom dokumentov sú oprávnenými nákladmi a bolo ich možné refundovať v prípade
úspešného schválenia Žiadosti o NFP), čo sa odzrkadlilo aj na počte podaných resp.
schválených projektov, ktoré boli jazykovo na slabšej úrovni. Väčšina potenciálnych
žiadateľov nemalo jazykovo spôsobilý personál na vyplnenie Žiadosti o NFP v anglickom
jazyku. Na základe tejto skúsenosti z 3. výzvy sa táto podmienka pri 4. výzve vypustila
a projekty sa opäť podávajú v slovenskom a maďarskom jazyku.
2. podávanie projektových žiadostí cez elektronický systém IMIS 2007 – 2013
Využívanie tohto elektronického systému sa osvedčilo aj v praxi, značne uľahčilo prácu
potenciálnych žiadateľov najmä pri spracovaní rozpočtu projektov. Obsah a zloženie
jednotlivých častí tohto systému sú skoro totožné s doteraz v minulosti zaužívanou
papierovou formou. Sú doplnené dodatočnými tabuľkami na bližšie vysvetlenie, priblíženie
súvislostí projektovej myšlienky.
Vzhľadom na rozsah otvorených opatrení 3. výzvy boli potenciálni žiadatelia oslovení
cielene (napr. SVP, š.p. OZ Košice – opatrenie 2.1.1 a 2.1.2, SOPK Košice – opatrenie 1.1.1,
obce a mestá na území KSK a BSK – opatrenie 2.5.1, 2.5.2) a zároveň boli zorganizované tri
informačné dni v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom Programu HU-SK
a Regionálnymi informačnými bodmi Košice a Nitra (v Košiciach, vo Veľkom Krtíši,
v Nitre), účastníkom boli prezentované podmienky výzvy a elektronický systém IMIS 20072013. Celkovo sa na týchto podujatiach zúčastnilo viac ako 170 záujemcov.
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V rámci výzvy z oprávneného územia Programu bolo celkovo
v objeme 31 943 116,08 € z ERDF.

podaných 67 projektov

Oprávnené subjekty z Košického kraja s maďarskými partnermi (ako vedúci alebo
cezhraniční partneri) podali 13 projektov v celkovom objeme 7 129 964,77 €.

Počet podaných projektov podľa oprávnených území v rámci 3. výzvy – vedúci partner
(aj v % vyjadrení)

SZ-SZ-B; 3; 5%

Nitrianský; 6; 10%

Komárom - Eszt.;
3; 5%

Trnavský; 2; 3%

B-A-Z; 6; 10%
Banskobystrický;
5; 8%
Heves; 2; 3%
Košický; 3; 5%
Nógrád; 5; 8%
Bratislavský; 6;
10%
Pest; 10; 18%
GY-M-S; 8; 15%

Dňa 8. júna 2011 zasadal Spoločný monitorovací výbor programu a rozhodol o schválení
20 projektov vo výške
8 073 545,73 € z ERDF a zaradení ďalších 11 do rezervného
zoznamu vo výške 4 238 199,10 € z ERDF.
Za Košický kraj boli schválené 4 projekty zamerané na podporu podnikateľskej spolupráce,
na štúdie a plány v oblasti vodného hospodárstva a na zlepšenie cezhraničných
komunikačných kanálov. Celkový objem zdrojov schválených projektov, ktoré budú
realizované na území KSK v spolupráci s maďarskými partnermi predstavuje sumu
743 796,28 €.
Prehľad vyhodnotenia 3. výzvy Programu HU-SK sa nachádza v prílohe č. 1.

V rámci Programu bola dňa 23. júna 2011 vyhlásená 4. výzva s termínom uzavretia do
21. októbra 2011. Indikatívna suma finančných zdrojov využiteľných na opatrenia zverejnené
v tejto výzve na predkladanie projektov predstavuje 49 855 581 EUR financovaných z ERDF.
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Žiadatelia o NFP majú možnosť podávať projekty v rámci nasledovných opatrení :
1. priorita : Hospodárstvo a spoločnosť
1.1.1 Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry
1.2.1 Spoločný rozvoj infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií, a spolupráca v oblasti
cezhraničného výskumu
1.3.1 Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu
a súvisiacej infraštruktúry
1.4.1 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení a prevencia
rizík
1.5.1 Spoločný rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania
a riadiacich kapacít.
1.6.1 Spoločné školenia, vzdelávania a vytváranie sietí
1.6.2 Iniciatívy spolupráce na trhu práce
1.7.1 Aktivity Ľudia ľuďom
2. priorita : Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť
2.1.1 Vodné a odpadové hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie
2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie
2.3.1 Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás
2.3.2 Rozvoj verejnej dopravy
2.4.2 Štúdie a plány
Spoločný technický sekretariát Programu v spolupráci s Regionálnym informačným bodom
Košice zorganizovali v rámci tejto výzvy nasledovné informačno – propagačné podujatia:
• Slávnostné programové podujatie v Ostrihome 23. júna 2011 – v rámci ktorého boli
odprezentované niektoré úspešne bežiace ako aj ukončené projekty z rôznych oblastí
Programu. Podujatie bolo sprevádzané zábavnými a interaktívnymi programami.
• Fórum na vyhľadávanie partnerov na Slovensku dňa 2. augusta 2011 v Lučenci –
zámerom stretnutia bolo vytvorenie priestoru na vznik nových HU-SK partnerstiev,
nakoľko podujatie bolo spoločné pre záujemcov z oboch krajín. Počas tohto fóra boli
zabezpečené v odbornom prostredí priame konzultácie s programovými manažérmi
STS a RIB Košice a Nitra o podmienkach výzvy.
Regionálny informačný bod Košice okrem toho samostatne zabezpečuje aj nasledovné
aktivity ako:
• Organizovanie Informačných dní na území KSK - v prípade 4. výzvy v Košiciach
16.9.2011, nasledujúci bude koncom septembra (miesto zatiaľ nie je určené)
• Priebežné informovanie oprávnených
žiadateľov
o podmienkach
výzvy
prostredníctvom e- mailovej správy a zverejnením aktualít o Programe na webovej
stránke KSK v časti Eurofondy – Európska teritoriálna spolupráca 2007-2013
• Poskytovanie poradenstva a konzultácie pre obce a verejnosť o možnostiach
využívania finančných prostriedkov z Programu HU-SK, poskytovanie im odbornej
pomoci a podpory v prípravnom a v realizačnom procese
• Podieľanie sa na poskytovaní pomoci pri vyhľadávaní partnerov z MR na fórach aj
priamym oslovením potenciálnycn partnerov
V Košiciach 12.09.2011

Spracovala:
Ing. Tünde Peczeová, ORRPaIP
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Príloha č. 1
Prehľad vyhodnotenia 3. výzvy Programu HU-SK

Štát

Kraj/župa

Slovensko

Košický
Nitriansky
Banskobystrický
Trnavský
Bratislavský

Počet podaných
projektov ako Lead
Partner

Rozpočet podaných
projektov ako LP

Maďarsko

Spolu Maďarsko

Spolu

Počet
Rozpočet
schválených
schválených
projektov v
projektov ako LP
%

Rozpočet
schválených
projektov v
%

3
6
5
2
6

862 991,00
4 043 585,24
3 523 984,63
474 136,00
2 009 317,59
10 914 014,46

1
2
2
1
1

5
10
10
5
5

235 416,00
715 660,24
2 482 862,63
164 136,00
119 057,59
3 717 132,46

2,52
7,67
26,60
1,76
1,28
39,82
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4 562 746,54

1

5

395 000,00

4,23

5
2
3
10
8
3
59

2 362 035,78
579 526,66
1 056 147,00
5 308 576,93
2 621 075,89
3 930 880,00
20 420 988,80

3
2
0
3
4
0
20

15
10
0
15
20
0
100

1 778 210,78
579 526,66
0,00
1 606 621,55
1 258 447,00
0,00
5 617 805,99

19,05
6,21
0,00
17,21
13,48
0,00
60,18

9 334 938,45

100,00

Spolu Slovensko
Borsod Abauj
Zemplén
Nógrád
Heves
Komárom-Esztergom
Pest
Gyır-Moson-Sopron
Szabolcs - SZ - Bereg

Počet
schválených
projektov ako
Lead Parnter

31 335 003,26
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