Dôvodová správa
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len
EZÚS) bude implementovať projekt pod názvom: „Realizácia Fondu malých projektov
na slovensko – maďarskom pohraničí v rokoch 2014 – 2020“ (ďalej len Fond mikroprojektov)
v celkovej alokovanej výške vyše 7 miliónov eur.
Realizácia Fondu mikroprojektov je nástrojom na podporu projektov menšieho rozsahu na
regionálnej úrovni. Ide hlavne o podporu nových aktivít s dopadom na podporované územie,
aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváranie nových väzieb medzi
subjektmi, ktoré realizujú svoje aktivity s preukázateľným dopadom na danú prihraničnú
oblasť. Hlavným cieľom projektu je propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie
cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách
„ľudia – ľuďom“. Výška projektov bude od 5.000 do 45.000 eur na jeden rok. Partnermi
projektu (bez rozpočtu) sú Banskobystrický samosprávny kraj, župa Borsod-Abaúj-Zemplén,
župa Heves, župa Nógrád a župa Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Na základe schváleného programového dokumentu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko 20142020 zo dňa 30.9.2015 sa rozhodlo, že finančné prostriedky pre jeden EZÚS budú vo výške
jednotlivých tematických osí alokované nasledovne:
1. Tematická os 6C vo výške 2% z celkového rozpočtu programu predstavuje
1.558.089,87eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( ERDF)
2. Tematická os 11vo výške 6% z celkového rozpočtu programu predstavuje
4.674.269,61 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)
Spolu je to 6.232.359,48 eur, predstavuje to 85% z celkových zdrojov, 100% prostriedkov na
spomínaný projekt bude vo výške 7.332.187,624 eur.
Pritom 95 % nákladov bude financovaných z ERDF a zo štátneho rozpočtu, 5%-é
spolufinancovanie zabezpečí EZÚS Via Carpatia z vlastných prostriedkov vo výške 46 743
Euro na 5 rokov.
Na základe posunu, ktorý nastal na strane riadiaceho orgánu ohľadne spustenia samotného
programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko 2014-2020 sa predpokladá, že EZÚS bude
môcť začať realizovať projekt najskôr až na jeseň roku 2016.
Košický samosprávny kraj k 31.12.2015 presunul 200.000,00 eurovú návratnú finančnú
výpomoc na účet EZÚS Via Carpatia, ktorá má slúžiť na zabezpečenie chodu Fondu
mikroprojektov. Keďže projekt sa začne realizovať až v druhej polovici roku 2016, EZÚS
chce požiadať o možnosť tieto finančné prostriedky použiť aj na iný účel, ako len na Fond
mikroprojektov.
V priebehu prvého štvrťroka EZÚS podal dva projekty v programoch Europe for Citizens
a Višehradský Fond, v súčasnosti podáva projekt ETT 2016 na Ministerstve zahraničných
vecí Maďarskej republiky, pripravujú sa ďalšie dva cezhraničné projekty. Všetky tieto
projekty treba najprv realizovať a až následne sa refundujú finančné prostriedky. Preto EZÚS
Via Carpatia chce pomocou tohto Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach
požiadať o možnosť použiť 200.000,00 eur na predfinancovanie aj iných projektov ako len na
Fond mikroprojektov. Uvedené projekty budú mať dobu realizácie pol roka, takže je tu reálny
predpoklad, že prostriedky budú refundované do konca roku 2016.
Košice, 16.5.2016
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