Informatívna správa o implementácii projektov cezhrani nej spolupráce
ENPI - HU - SK - RO – UA
(vyhodnotenie 2. výzvy)
Vyhodnotenie 2. výzvy
D a 24. júna 2010 bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie projektov. V rámci výzvy
boli otvorené všetky priority. Celková alokácia predstavuje 17.792.031,12 EUR. Termín
uzavretia výzvy bol stanovený na 26. október 2010.
Oblasti podpory a alokácia zdrojov 2. výzvy
Priorita
Opatrenie
Priorita 1.
Ekonomický
a sociálny rozvoj
Priorita 2.
Zlepšenie kvality
životného
prostredia
Priorita 4.
Podpora
spolupráce udia
udom
Spolu

Opatrenie 1.1
Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 1.2
Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj
podnikania
Opatrenie 2.1
Ochrana životného prostredia, trvaloudržatelný rozvoj
a riadenie prírodných zdrojov
Opatrenie 2.2
Pripravenos na núdzové situácie
Opatrenie 4.1
Inštitucionálna spolupráca
Opatrenie 4.2
Neinvesti né projekty udia udom

Alokácia na
opatrenie v €
3 364 071,94
1 808 243,6
3 013 864,3
3 900 490,51
4 387 345,87
1 268 014,9
17 792 031,12

Pre potenciálnych žiadate ov o nenávratnú finan nú pomoc bolo mesiaci júl
zorganizovaných na území KSK v spolupráci s STS a Branch Office Košice pä
informa ných dní (Košice, Rož ava, Michalovce, Ve ké Trakany, Ve ké Kapušany), na
ktorých boli pre ú astníkov prezentované podmienky výzvy.
D a 29. júla 2010 Spolo ný technický sekretariát v spolupráci s Branch Office v Košiciach
a Prešove zorganizoval fórum na vyh adávanie partnerov v Užhorode. Záujemcovia
z Košického a Prešovského kraja mali zabezpe enú bezplatnú autobusovú dopravu na toto
podujatie.
D a 22. Septembra 2010
k vyp aniu žiadosti NFP.

prebehlo

v priestoroch

KSK

školenie

žiadate ov

V rámci výzvy bolo odovzdaných 260 projektov v hodnote 85.752.278,95 EUR. Celkový
po et podaných projektov v ktorých vystupuje vedúci partner z územia Košického
samosprávneho kraja je 38, a celková hodnota týchto projektov predstavuje sumu
14.274.170,39 EUR.
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Po et podaných projektov pod a oprávnených území

Zakarpattya; 37; 14%

Košice; 38; 15%

Ivano Frankivsk; 11; 4%
Prešov; 20; 8%

Bucuresti; 2; 1%
Satu Marie; 16; 6%

Bratislava; 3; 1%
Borsod Abauj Zemplen;
26; 10%

Maramures; 40; 15%

Hajdú-Bihar; 1; 0%
Szabolcs Szatmar
Bereg; 61; 25%

Pest; 1; 0%
Budapest; 3; 1%

V porovnaní s prvou výzvou programu sme evidovali nárast záujmu žiadate ov
o program, kým v prvej výzve bolo podaných len 15 projektov s vedúcim partnerom (VP)
z územia KSK, v druhej výzve už bolo 38 takýchto projektov. Takýto narastajúci trend
môžeme sledova aj v projektoch v ktorých vystupujú žiadatelia z územia KSK ako
cezhrani ní partneri (CP). V týchto projektoch nastal nárast z 16 projektov na 47. Celkový
po et podaných projektov v ktorých vystupuje žiadate z KSK za zvýšil oproti prvej výzve
skoro trojnásobne z 31 projektov na 85 projektov.
Po et podaných projektov v rokoch 2009-2010
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Košice spolu

Tento nárast pripisujeme hlavne zvýšeniu po tu informa ných dní v regiónoch KSK.
Kým sa v roku 2009 sa zorganizoval len jeden informa ný de s ú as ou 25 potenciálnych
žiadate ov, v roku 2010 sa zorganizovalo 5 informa ných dní s ú as ou viac ako 200
potenciálnych žiadate ov.
D a 2. Augusta 2011 zasadal Spolo ný monitorovací výbor programu
a rozhodol o schválení 46 projektov a o zaradení 18 projektov do rezervného zoznamu.
Za Košický kraj bolo schválených celkom 15 projektov, z toho 5 projektov, v ktorom
vystupuje žiadate z KSK ako vedúci partner v objeme 1.414.479,54 EUR a 10 projektov
v objeme 3.516.182,14 EUR, v ktorom žiadate z KSK vystupuje ako cezhrani ný partner.
Celkový objem zdrojov schválených projektov, ktoré sa budú realizova na území KSK
v spolupráci s cezhrani nými partnermi predstavuje sumu 4.930.661,6 EUR.
Žia , v po te schválených projektov nenastal taký výrazný nárast, ako v po te podaných
projektoch. Kým v prvej výzve bolo schválených 8 projektov s vedúcim partnerom z územia
KSK, v druhej výzve už bolo len 5 takýchto projektov. Nárast ale nastal v projektoch
v ktorých vystupujú žiadatelia z územia KSK ako cezhrani ní partneri. V prvej výzve bolo
schválených 6, v druhej výzve 10 takýchto projektov.

Po et schválených projektov v rokoch 2009 - 2010
16

15
14

14

12
10

10

8

8

2009
2010
6

6

5

4

2

0
KSK ako VP

KSK ako CP

5

Košice spolu

Celkový objem finan ných prostriedkov, ktorá sa rozdelí medzi vedúcimi partnermi
a cezhrani nými partnermi z územia KSK predstavuje sumu 4.930.661,68 EUR, o
predstavuje mierny nárast oproti prvej výzve.
Rozpo et schválených projektov v rokoch 2009-2010
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Košice spolu

Preh ad vyhodnotenia 2. Výzvy ENPI HU-SK-RO-UA

Po et
podaných
projektov Rozpo et

Štát

Po et
schválených

Rozpo et
schvlálených v
% z alokovanej
sumy

Po et
schválených Rozpo et
v%
schválených

Košický kraj ako vedúci partner

38

14.274.170,39 EUR

5

Košický kraj ako partner

47

16.184.892,61 EUR

10

3.516.182,14 EUR

Košický kraj spolu
Prešovský kraj ako vedúci
partner

85

30.459.063,00 EUR

15

4.930.661,68 EUR

20

6.658.344,31 EUR
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Prešovský kraj ako partner
Prešovský kraj spolu
Bratislavský kraj spolu

12
32
3

4.936.424,58 EUR
11.594.768,89 EUR
417.332,00 EUR

2
6
0

594.815,4 EUR
2.294.309,67 EUR
0,0 EUR

Slovensko

120

42.053.831,89 EUR

21

7.224.971,35 EUR

Slovensko ako partneri

59

21.121.317,19 EUR

12

4.110.997,54 EUR

Slovensko ako vedúci
partneri

61

21.349.846,70 EUR

9

19,57

3.113.973,81 EUR

17,50

Ma arsko

92

30.134.553,36 EUR

10

21,74

3.597.838,86 EUR

20,22

Rumunsko

58

17.090.287,28 EUR

13

28,26

4.881.521,64 EUR

27,44

Ukrajina

48

17.177.591,61 EUR

14

30,43

6.198.696,81 EUR

34,84

Nemecko

1

0,0 EUR

0

0

85.752.278,95 EUR

46

100,00

Slovensko

Spolu

260

10,87

8,7

1.414.479,54 EUR

1.699.494,27 EUR

0 EUR
17.792.031,12 EUR

7,95

9,55

0
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Investi né projekty cezhrani nej infraštruktúry
V rámci Priority 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach Programu ENPI sa na
bilaterálnych rokovaniach medzi Slovenskou a Ukrajinskou stranou dohodli podmienky
realizovania nasledovných aktivít:
Ukrajinská strana bude realizova iba jednu aktivitu:
Rekonštrukcia hrani ného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod - 3.910.000 EUR
Navrhované objekty rekonštrukcie:
stanoviská pre colnú prehliadku osobných a nákladných automobilov smerujúcich na
Ukrajinu,
služobné priestory pre colníkov a prihrani nej stráže na termináli osobnej a
autobusovej prepravy,
servisná jama na vyh adávanie,
pavilóny medzi pruhmi pre colníkov / pohrani nú stráž,
skladovacie a parkovacie miesta pre zadržané vozidlá a komodity,
vstupné pavilóny pre cestu z Ukrajiny,
modul pavilónov pri vstupe z UA strany pre colníkov, prihrani nú stráž a pre
prevádzkový personál
pavilóny pre služobné vozidlá z UA strany,
váhy pre nákladné automobily pri vstupe z UA strany “ ervený koridor,
automatické závory a spomalova e pri vstupe z UA strany, CCTV kamery, zariadenia
pre obmedzenie maximálnej výšky vozidla,
ochranné zariadenia v pruhoch s nebezpe ným nákladom.
Slovenská strana bude realizova projekt v troch astiach:
Rekonštrukcia hrani ného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod - 1.650.000 EUR.
Rekonštrukcia pracovných stánkov na osobnú dopravu na Slovenskej strane:
likvidácia starej asfaltovej cesty, ostrov ekov, detektorov radiácie, brodov,
dopravných zna iek, tréningovej steny,
príprava terénu,
rekonštrukcia kanalizácie,
výstavba novej cesty, ostrov ekov (bezpe nostných zón), portálov, detektorov
radiácie, semaforov, rámp, brodov, dopraných zna iek,
nákup a inštalácia elektrických alternatívnych zdrojov pre zabezpe enie nepretržitej
prevádzky,
rekonštrukcia a modernizácia asti starej administratívno-prevádzkovej budovy,
nákup cestnej istiacej techniky.
Rekonštrukcia hrani ného prechodu Ve ké Slemence – 560.000 EUR
Rekonštrukcia hrani ného priechodu:
odstránenie starých mobilných buniek
nákup a inštalácia nových mobilných objektov s inžinierskymi sie ami a zastrešenie
hrani ného priechodu,
premiestnenie detektorov žiarenia a inžinierskych sietí,
nákup a inštalácia alternatívnych zdrojov elektrickej energie, pre zabezpe enie
nepretržitej prevádzky
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Modernizácia colnej kontroly na Slovensko – Ukrajinských hrani ných priechodoch
(Vyšné Nemecké, Ub a, ierna nad Tisou, Matovce) – 560.000 EUR
Navrhované aktivity:
nákup zariadenia na kontrolu batožiny,
nákup vysokozdvižných vozíkov na vykladanie a nakladanie tovarov,
nákup zariadenia na kontrolu vozidla,
nákup zariadení pre jednoduchšiu a ú innejšiu colnú kontrolu,
stavebné práce na hrani nom priechode Matovce – vybudovanie prístupového rebríka,
bleskozvodov, prístupu k skenerom a budovám, ochrana elektrického vedenia
Všetky aktivity projektu slovenskej strany predstavujú indikatívnu výšku cca 2,77 mil. €.
V sú asnosti sa aká na rozhodnutie Európskej komisie o schválení projektu. Za iatok
realizácie projektov sa o akáva po tomto rozhodnutí.
Príprava 3. Výzvy programu ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013
Tretia, a zárove posledná výzva Programu ENPI sa pripravuje s predlženým termínom.
Predpokladá sa otvorenie výzvy v mesiaci September roku 2011, a termín uzavretia v
Decembri roku 2011.
Po as trvania 3. výzvy Branch Office v Košiciach bude zabezpe ova organizovanie
nasledovných aktivít:
•
organizácia Informa ných dní v Košickom kraji
•
organizovanie fóra na vyh adávanie partnerov v Ukrajine
•
Informovanie oprávnených žiadate ov o podmienkach výzvy mailovou formou
•
poskytovanie informácií na zasadnutiach mikroregiónov vo všetkých prípadoch, kde
bude o pracovné stretnutie záujem.
•
poskytovanie informácií o podmienkach výzvy na webovej stránke KSK

V Košiciach, 3.10.2011

Spracoval:
Bc. Štefan Zachariaš, ORRPaIP
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