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1. Vývoj a organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia s r.o.
Zakladateľmi a členmi EZÚS Via Carpatia sú Košický samosprávny kraj a župa BorsodAbaúj-Zemplén. Založenie Zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je
prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické
a kultúrno-jazykové tradície. Registrový úrad zaregistroval zoskupenie k 31. máju 2013.
O založení EZÚS Via Carpatia bol informovaný Výbor regiónov a žiadosť o uverejnenie
oznámenia o založení Zoskupenia v Úradnom vestníku Európskej únie bola doručená Úradu
pre vydávanie úradných publikácií Európskeho spoločenstva. EZÚS Via Carpatia začalo svoje
fungovanie 1. 9. 2013 v Košiciach, na Námestí Maratónu mieru 1.
Zoskupenie od svojho založenia rozširuje svoje činnosti, z toho dôvodu bolo potrebné
zabezpečiť nové pracovné sily.
1.1 Súčasná organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia je nasledovná:
1. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia:
a. Predseda EZÚS Via Carpatia: Török Dezső
b. Podpredseda EZÚS Via Carpatia: JUDr. Zdenko Trebuľa
2. Dozorná rada EZÚS Via Carpatia
a. Predseda Dozornej rady: Mgr. Štefan Zachariaš
b. Podpredseda Dozornej rady: Szeles András
c. Tajomník Dozornej rady: JUDr. Daniela Szélesová
d. Člen Dozornej rady: Béres László
3. Riaditeľ EZÚS Via Carpatia: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.
4. Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
a. Konateľ: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.
b. Projektový manažér: Bc. Barbora Kováčová
c. Projektový manažér: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
5. Fond malých projektov
a. Vedúca Fondu malých projektov: Ing. Erika Begalová
b. 5x projektový manažér:
- Ing. Tímea Novotná
- Ing. Denisa Korečková
- Ing. Andrea Nemčíková
- Ing. Veronika Mohňanská
- Ing. Andrea Bérešová
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2. Činnosti EZÚS Via Carpatia
V rámci svojich činností EZÚS Via Carpatia sa zameriava najmä na:
1. Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií
2. Spracovanie a implementácia spoločných projektov
3. Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov
2.1 Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií
Do teraz vypracované štúdie a stratégie:
− rok 2014 – Program budovania logistického centra pre Agrokomodity v Košickom kraji
− rok 2015 – Úloha koridoru Via Carpatia v sociálnom a ekonomickom rozvoji v oblasti
EZÚS Via Carpatia
− rok 2017 – Tematická cesta Via Carpatia
– Cezhraničný integrovaný akčný plán
– Study on the cross-border tourism routes and border regions within the Via
Carpatia EGTC.
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2.2 Spracovanie a implementácia spoločných projektov
Od roku 2013 Zoskupenie sa snažilo riadiť svoje činnosti tak, aby s tým podporovalo jeho
najdôležitejšie priority.
Úspešné projekty:
Pre EZÚS Via Carpatia je veľmi dôležité zúčastniť sa na rôznych projektoch, ktoré popri
tradičných zdrojoch financovania predstavujú obrovskú pomoc pri dosiahnutí základných
cieľov Zoskupenia. Úspešnými projektmi EZÚS Via Carpatia sú nasledovné projekty:
ETT-14-B-0010 Jövő Útja Kft.
V roku 2014 EZÚS Via Carpatia s r.o. sa stala úspešným žiadateľom projektu ETT-2014.
Projekt bol vytvorený na podporu EZÚS Via Carpatia s r.o. Konkrétne boli vyčlenené
finančné prostriedky na chod kancelárie Zoskupenia.
ETT-2015-0001 – Kisprojekt Alap (Fond Malých Projektov)
EZÚS Via Carpatia s r.o. aj v roku 2015 sa stala úspešným žiadateľom projektu ETT-2015.
Projekt bol zameraný na vypracovanie prvej časti interného manuálu pre Fond Malých
Projektov. Získané finančné prostriedky boli použité aj na propagáciu a podporu EZÚS Via
Carpatia, prostredníctvom propagačných materiálov a pokrytia časti výdavkov na chod
kancelárie.
ETT-16-0001 Tervezzünk közösen (Plánujme spoločne)
V roku 2016 sa EZÚS Via Carpatia stala úspešným žiadateľom projektu ETT-2016. Projekt
bol vytvorený na podporu činností EZÚS Via Carpatia s r.o. Konkrétne boli vyčlenené
finančné prostriedky na chod kancelárie, propagačné materiály, na vypracovanie druhej časti
interných materiálov pre Fond Malých Projektov a na podporu vzdelávanie a rozvoja škôl.
Pomocou úspešného projektu ETT-2016 boli trom základným školám poskytnuté LEGO sady
a roboty.
ETT-17-0001 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia
V roku 2017 sa EZÚS Via Carptia s r.o. stala po štvrtý krát úspešným žiadateľom projektu
ETT-2017. Hlavným cieľom projektu je podporiť činnosti EZÚS Via Carpatia. V rámci
projektu bude podporená inštitucionálna spolupráca a budovanie partnerstiev s krajinami, cez
ktoré tranzitná cesta Via Carpatia prechádza.
Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 a Zemplínskej
cyklomagistrály v Košickom kraji
Cieľom projektu bolo vypracovať 4 projektové dokumentácie. Vďaka úspešnému projektu
boli vypracované 4 projektové dokumentácie na nasledovných úsekoch:
1. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci KokšovBakša a napojenie centra obce na hlavný koridor EuroVelo 11.
2. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci Nižná
Myšľa.
3. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej
cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce a jej napojenie na sieť cyklotrás v meste
Michalovce.
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4. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej
cyklomagistrály v katastri obce Vinné.
Žiadateľom dotácie bolo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným, v spolupráci s partnermi projektu: Košický samosprávny kraj, Obec Kokšov
Bakša, Obec Nižná Myšľa, mesto Michalovce, obec Vinné. Jednotliví partneri už dostali
projektové dokumentácie, pomocou ktorých môžu vybudovať horeuvedené cyklotrasy.
Vypracované projektové dokumentácie môžu slúžiť aj ako základ pri budúcich projektoch.
Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu,
ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický a hospodársky rast dotknutého regiónu. Okrem
toho, ďalším cieľom projektu bolo zvýšiť motiváciu cezhraničných turistov na objavenie
susedných regiónov. Výsledky projektu budú podporovať sociálne a kultúrne ciele, ktoré
posilnia vzťahy medzi regiónmi, sociálnu spoluprácu a vedú k zlepšeniu kvality života
v regióne. Projekt bol zameraný na dve základné aktivity, konkrétne: Fórum na vyhľadávanie
partnerov a Tematické cesty.
Podané projekty v rámci operačného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko:
V rámci prvej výzvy operačného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko
v programovom období 2014 – 2020 podalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via
Carpatia 3 projekty. Zároveň pri 3 projektoch EZÚS Via Carpatia pomáhal pri
sprostredkovaní partnerstva a vypracovaní projektových žiadostí. Projekty podané EZÚS Via
Carpatia sú nasledovné:
− TVIP – Through Visibility to Popularity - Development of the Cross-border Audio-visual
Tool - Cieľom projektu bolo vytvorenie spoločného nástroja propagácie – krátkeho filmu
o Košickom kraji a Borsod-Abaúj-Zemplén župe. Projekt by mohol zvýšiť atraktivitu
a zviditeľnenie spoločného pohraničného územia.
− DEVOIC – Development of Framework Conditions for the Inter-Regional Cooperation
within the Košice Self-governing Region and the Borsod-Abaúj-Zemplén County
Výzvou projektu DEVOIC bolo vytvorenie rámcových podmienok pre úspešnú spoluprácu
medzi Košickým samosprávnym krajom a Borsod-Abaúj-Zemplén župou. Hlavným cieľom
projektu bolo zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce. Na
dosiahnutie vytýčeného cieľa bolo plánované vypracovanie spoločnej štúdie pozostávajúcej
z troch častí:
1. Územno-integrovaný strategický plán pre Košický samosprávny kraj a Borsod-AbaújZemplén župy.
2. Spoločná dopravná stratégia.
3. Akčný plán inštitucionálnej spolupráce v Košickom samosprávnom kraji a v BorsodAbaúj-Zemplén župy.
− Cross3D – Cross-border 3D Services - Cieľom projektu bolo poskytnúť návštevníkom
aktuálne a interaktívne vizuálne informácie o bodoch záujmu v každom regióne. Cieľ by
bol dosiahnutý 3D skenovaním turistických, obchodných, ubytovacích zariadení
s možnosťou priestorového nahliadnutia - vizuálnej prehliadky a umiestnením metainformácií v popredí vizuálneho obsahu. 3D panorámy budú prepojené do virtuálnej
prehliadky s možnosťou stiahnutia do smartfónov prostredníctvom QR kódov.
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2.3 Založenie voľnej živnosti:
Pri zabezpečovaní týchto úloh bol identifikovaný dopyt po službách v oblasti projektového
manažmentu (príprava, administratívna podpora, riadenie, implementácia a iné).
EZÚS Via Carpatia s r. o. uvedené skutočnosti reflektovalo a s účinnosťou od 01.10.2016
ohlásilo na Okresnom úrade Košice voľnú živnosť. Živnostenské oprávnenie sa vzťahuje
na činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (podľa zoznamu
odporúčaných voľných živností, Ministerstvo vnútra SR, 2016). V rámci živnostenského
oprávnenia boli realizované a fakturované práce na príprave nasledujúcich projektových
žiadostí:
− Back to nature - building sustainable cooperation between Edelény, Buzita and Pribeník
through development of the rural tourism
Cieľom projektu bolo zlepšiť a posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi 3 obcami,
prostredníctvom podpory cestovného ruchu, konkrétne jazdeckého turizmu. Projekt by bol
prispel k rozvoju turizmu prostredníctvom zvýšenia počtu domácich aj zahraničných
návštevníkov a by bol zvýšil rozvoj turizmu prostredníctvom novovybudovanej trasy
určenej pre kone.
− ELECTRA – Education, Leisure and Cultural Centre to support regional activities
contributing to cross – border cooperation
Hlavným cieľom projektu Educational Leisure Centre to Support Regional Activities
Contributing to Cross Border Cooperation bolo zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce
medzi obcami Szilvásvárad a Jablonov nad Turňou a posilnenie cezhraničnej spolupráce
medzi občanmi žijúcimi v pohraničí. Medzi hlavné ciele projektu patrilo vybudovanie
2 centier. Konkrétne voľno-časové centrum v obci Szilvásvárad, a kultúrne a vzdelávacie
centrum v obci Jablonov nad Turňou.
− COACH – Comparative assessment of childhood obesity and cardiovascular risk in NorthEast Hungary and Eastern Slovakia
Cieľom projektu COACH bolo rozvinutie spolupráce medzi partnermi z pohraničného
územia s cieľom prevencie v otázke obezity u detí a mládeže. Projekt COACH sa
zameriaval na získanie informácií a porovnanie výskytu obezity a metabolického syndrómu
v rámci slovenských a maďarských oblastí.
V rámci živnostenského oprávnenia boli podané projektové žiadosti aj v programoch ako
Európa pre občanov a Vyšehradský fond.
3. Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov –
najväčší doterajší úspech pri vybudovaní koridoru Via Carpatia:
Medzi jedným z hlavných cieľov EZÚS Via Carpatia s r.o. patria iniciatívy vedúce
k budovaniu tranzitnej cesty Via Carpatia a aktivity smerujúce k zaradeniu dopravného
koridoru do siete TEN-T. K dosiahnutiu tohto cieľa sa do teraz zorganizovali dve konferencie:
− 17. apríla 2015, Rzeszów – Predstavitelia štyroch samospráv – Podkarpatské vojvodstvo,
Košický samosprávny kraj, Prešovský kraj a Borsod-Abaúj-Zemplén župa sa dohodli na
pravidlách vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít smerujúcich k vybudovaniu
dopravného koridoru Via Carpatia a podpísali Dohodu o spolupráci pri budovaní Via
Carpatia – najkratšej cesty zo severu Európy na juh.
− 7. novembra 2016, Lancut – sa konala konferencia pod názvom 10. Výročie deklarácie
Lancut – Via Carpatia dnes, výzvy pre budúcnosť. V rámci konferencie bola rozšírená
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dohoda o spolupráci pri budovaní Via Carpatia – najkratšej cesty zo severu Európy na juh
o ďalšie tri regióny: Lubelské vojvodstvo, Mazovské vojvodstvo a Podleské vojvodsvo.
Ďalšie aktivity EZÚS Via Carpatia s r.o.
EZÚS Via Carpatia považuje za dôležitú úlohu vytvorenie partnerstiev a spoločné plánovanie,
z dôvodu lepšieho riešenia najpodstatnejších problémov regiónov. Z toho dôvodu je pre
Zoskupenie dôležité, aby sa zúčastnilo konferencií a rôznych stretnutí venovaných
regionálnemu rozvoju a spoločnému plánovaniu.
Počet stretnutí, konferencií za posledné 4 roky sú:
− v roku 2014 – 58 stretnutí
− v roku 2015 – 63 stretnutí
− v roku 2016 – 70 stretnutí
− v roku 2017 – 33 stretnutí
Medzi najdôležitejšie stretnutia a konferencie patria:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Valné Zhromaždenie Karpatského euroregiónu (14.2.2014)
Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka (20.2.2014)
Maďarsko-Slovenské ekonomické fórum (8.12.2015)
Konferencia RRA Dolný Zemplín - možnosti spolupráce (8.12.2015)
Slovensko-Fínsko, bilaterálne obchodné rokovanie (28.4.2015)
stretnutie EZÚS-ov - Budapešť (22-23.9.2016)
Workshop EZÚS-ov - Košice (28.-29.9.2016)
Shaping the future of the European Core Network Corridors – Milano (24-25.10.2016)
10. výročie deklarácie Lancut – Rzeszow (7.11.2016)
10. ročník Európsko-Ukrajinského fóra (27-28.1.2017)
Stretnutia k projektu: "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia"
Výmeny skúsenosti pomocou LEGA (17.5.2017 a 29.3.2017)
Európsky hospodársky kongres (10-12.5.2017)
Fórum súdržnosti v Bruseli (26-27.6.2017)

Plány EZÚS Via Carpatia na nasledujúce obdobie:
Najdôležitejšie plány EZÚS Via Carpatia sú nasledovné:
Riadenie Fondu Malých Projektov a vyhlásenie výzvy
Systém Fondu malých projektov bude implementovaný Európskym zoskupením územnej
spolupráce Via Carpatia v rámci Programu spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko v súčasnej
programovej perióde 2014 – 2020. Tento systém ponúka vhodné podmienky
na implementáciu a realizáciu hodnotných projektov s nižším rozpočtom a praktické
nastavenia projektu. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (Small Project Fund - SPF) je
posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce zavedenie
a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom
podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond malých projektov bude implementovaný
v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko. Dňa 3. marca
2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia predložilo žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku pre strešné projekty Fondu malých projektov Dňa 4. apríla 2017
Monitorovací výbor Programu spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko vybral návrh projektu
EZÚS Via Carpatia. Fond malých projektov v rámci Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra)
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a Prioritnej osi 4 (Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti) bude implementovaný v rámci partnerstva EZÚS Via Carpatia (vedúci
partner), Košického samosprávneho kraja a Széchenyi Programiroda n.o. EZÚS Via Carpatia
zamestnala 6 projektových manažérov pre plynulý priebeh implementácie strešného projektu
a malých projektov. Ich súčasnou hlavnou úlohou je administrácia a príprava riadiacej
projektovej dokumentácie pre výzvu na malé projekty. Minimálna výška rozpočtu malého
projektu bude 20.000,- EUR a maximálna 50.000,- EUR. Trvanie malého projektu bude
maximálne 12 mesiacov. Fond malých projektov predstavuje výnimočnú možnosť pokračovať
v rozvoji inovatívnych nápadov a projektov a tým pomôcť k vyrovnaniu regionálnych
rozdielov a posunúť región vpred.
Podanie projektu v rámci 3. prioritnej osi Programu spolupráce Interreg V-A SlovenskoMaďarsko
EZÚS Via Carpatia v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko plánuje
podať projekt na podporu a rozvoj miestnych produktov a lokálnej produkcie.
3. prioritná os – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej
mobility – Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa bude zameriavať na
podporu a financovanie projektov týkajúcich sa miestnych produktov. Hlavným cieľom
prioritnej osi je podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
integráciou cezhraničných trhov práce, vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych
iniciatív na podporu zamestnanosti, informačných a poradenských služieb a spoločného
zaškoľovania.
Z pohľadu úspešnosti plánovaného projektu bolo veľmi dôležité vypracovanie akčného plánu.
V apríli r. 2017 bol vypracovaný Cezhraničný integrovaný akčný plán, ktorý vypracovala
organizácia CESCI. Oblasť intervencie akčného plánu je Krásny Cserehát, ktorý zahŕňa 75
maďarských a 26 slovenských osídlení. Najjuhozápadnejšie mesto mikroregiónu je Edelény,
najjuhovýchodnejšie mesto je Encs; severná hranica je pri obciach Háj, Debraď, Paňovce,
Veľká Ida a Kechnec. Akčný plán je možné deliť na dve veľké časti. Prvá časť obsahuje
analýzu pomerov. Analýza sa zameriava na nasledujúce oblasti: prírodné a infraštrukturálne
možnosti autonómneho poľnohospodárstva, vnútorná a vonkajšia podpora regiónu, analýza
situácie sociálneho kapitálu a existujúcich vzorov spolupráce a zlepšenie podmienok. Druhú
časť dokumentu predstavuje akčný plán, ktorý vychádza z územných potrieb, z analýzy
situácie, ako aj z potenciálov. Vypracovaný Cezhraničný akčný plán môže slúžiť ako dobrý
podklad pre výzvu Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. EZÚS Via
Carpatia s r.o. pravidelne organizuje projektové stretnutia, z dôvodu zvýšenia
pravdepodobnosti úspešnosti projektu. V súčasnosti Zoskupenie plánuje podanie projektu
spolu s 19 partnermi.
Podanie projektu v rámci výzvy vyhlásenej Úradom Vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády SR vyhlásilo výzvu na podanie projektov s cieľom podpory regionálneho rozvoja.
EZÚS Via Carpatia plánuje podať žiadosť o dotáciu vo dvoch oblastiach podpory, a to:
- podpora prípravy akčných plánov rozvoja – v tejto oblasti Zoskupenie plánuje vypracovať
akčný plán pre Košice okolie.
- vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych kapacít
v oblasti regionálneho rozvoja – v tejto oblasti Zoskupenie plánuje organizovať stretnutia,
ktoré budú napomáhať k lepšiemu vypracovaniu akčného plánu, budú sa prezentovať
pozitívne príklady praxe, vrátane príkladov zo zahraničia, vzdelávacie podujatia zamerané
na zvýšenie ľudských kapacít. Maximálny rozpočet projektu je 50.000,- EUR a miera
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spolufinancovania najmenej 10%. Žiadosť o dotáciu je potrebné doručiť najneskôr do 30.
septembra 2017.
Úspešná implementácia projektu ETT-17-0001 - VIACOR
EZÚS Via Carpatia sa stala jedným z úspešných víťazov projektu ETT-2017, ktorý bol
vyhlásený Ministerstvom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska
(Külgazdasági és Külügyminisztérium).
Jedným z hlavných cieľov projektu „VIACOR“ je rozšíriť myšlienku tranzitnej cesty Via
Carpatia do ďalších 3 krajín a zabezpečiť tak spoločný udržateľný rozvoj cesty
prostredníctvom občianskej a demokratickej participácie. Hlavný cieľ projektu bude naplnený
vďaka organizácií workshopov v zainteresovaných regiónoch cez ktoré tranzitná cesta
Via Carpatia prechádza. Jednotlivé workshopy sú plánované v Grécku, v Rumunsku
a v Bulharsku. Prostredníctvom workshopov organizovaných v jednotlivých krajinách chceme
šíriť myšlienku tranzitnej cesty miestnym a regionálnym autoritám ako aj občanom
jednotlivých krajín. Účelom workshopov je informovať o tranzitnej ceste, jej histórií, prínose
aký môže mať pre ich región ako aj o možnostiach budúcej spolupráce. Cieľom je povzbudiť
občanov, miestne a regionálne autority k aktivite v podobe budúcej spoločnej iniciatívy spolupráce viacerých krajín a zabezpečiť tak vytváranie európskej politiky zdola nahor.
EZÚS Via Carpatia počas svojho pôsobenia sa snaží riadiť svoje činnosti tak, aby čím
efektívnejšie dosiahlo svoje ciele. Počas pôsobenia sa zúčastnilo v podaní viacerých
projektov, organizovalo mnoho stretnutí a zúčastnilo sa viacerých medzinárodných udalostí.
Priebeh týchto činností, informácie o dosiahnutých výsledkoch priebežne propaguje na svojej
web stránke (www.viacarpatia.eu), ktorá bola vytvorená počas fungovania Zoskupenia a ktorá
slúži na jeho zviditeľnenie a na podávanie informácií pre širokú verejnosť. Zoskupenie
naďalej bude pokračovať v týchto činnostiach a v naplnení svojich cieľov. Popritom veľkú
pozornosť bude venovať aj svojim úlohám, ktoré vyplývajú z Dohovoru, zo Stanov a ktoré
mu vytýčia členovia Valného zhromaždenia.

Košice, 14.9.2017
Spracovala: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.
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