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Programové obdobie 
HU-SK CBC 2007-2013:

• 5 výziev na prekladanie projektových návrhov 0801, 0901, 1001, 1101, 
1301

• Alokácia v celkovej sume: 207 642 916,00 EUR

• Zazmluvnené projekty: 331 

• 3 prioritné osi (PO)

• 4 špecifické ciele



HUSK/0801/1.1.1/0084 – "Fruit house" – cieľ projektu: vytvorenie centra na spracovanie ovocia a výrobu produktov 
(džemy, likéry, víno, sirupy) a marketing. 

Projektoví partneri:

I Qool Nonprofit Kft (HU)
Občianske združenie "MARIETTA" (SK)

Rozpočet ERDF:
645,660.86 EUR

Špecifický cieľ: Posilnenie hospodárskej 
spolupráce v prihraničnom území 



HUSK/0801/1.3.1/0111- “On both sides of the hill” – projekt prispel k spoločnému rozvoju 
turistických atrakcií, ako aj k spoločnej propagácii turistických produktov. 

Špecifický cieľ: Zvýšenie sociálnej a kultúrnej 
spolupráce

Projektoví partneri:

Obec Füzér (HU)
Obec Slanec (SK)

Rozpočet ERDF:
1,199,411.41 EUR
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HUSK/0801/2.3.2/0226 – “BA-Rajka” - projektom bola vytvorená nová 
medzinárodná autobusová linka medzi Bratislavou and Rajkou.

Projektoví partneri:

Hlavné mesto Bratislava (SK)
Obec Rajka (HU)

Rozpočet ERDF:
332,370.40 EUR

Špecifický cieľ: Zlepšenie dostupnosti              
a komunikácie v prihraničnom území

Photo: google.com



HUSK/0901/2.1.1/0280 – v projekte boli zriadené dve multifunkčné demonštračné centrá 
predvádzajúce energeticky úsporné alternatívne technológie v prihraničnom regióne

Špecifický cieľ: Ochrana prírodných hodnôt

Projektoví partneri:

Združenie Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány (HU)
Pospolitosť pre harmonický život (SK)
Živica (SK)

Rozpočet ERDF:
609,987.25 EUR



Suma ERDF schválená SMV – rozdelenie podľa samosprávnych krajov:



Európsky kontext pri príprave Programu 
spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020 :

• Stratégia EÚ 2020,

• Územná agenda Európskej únie 2020,

• 5. správa o súdržnosti, 2010,

• Mestský a regionálny rozsah krízy. 8. správa o pokroku v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, jún 2013

• Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 - Nariadenie o spoločných ustanoveniach 
(CPR)

• Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(ERDF)

• Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu 
cieľa Európska územná spolupráca (ETC) z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja 



Program spolupráce bude prispievať:

• k plneniu stratégie Európskej únie EÚ 2020 týkajúcej sa inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 

• podporí dosahovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. 

Ponaučenia z prebiehajúceho programového obdobia 2007-2013:

• Program sa nemohol dostatočne zameriavať na špecifické 
problémy/otázky pohraničných oblastí, pretože v čase programovania 
jasne hrozilo, že obmedzené množstvo oprávnených oblastí činností 
neposkytne možnosť požadovanej úrovne absorpcie.

• Najväčším problémom včasnej implementácie bolo, že predkladatelia 
projektov v mnohých prípadoch nezvládli predfinancovanie svojich aktivít.

• Ďalším pretrvávajúcim problémom bolo, že infraštruktúrne projekty 
najviac poškodzuje pomalá a komplikovaná príprava.



• Spolupráca v oblasti cestovného ruchu bola jednou z najobľúbenejších 
oblastí, ktoré program podporuje, výsledky týchto projektov však majú 
vážne problémy s udržateľnosťou.

• Činnosti v oblasti spolupráce týkajúcej sa ľudských zdrojov a trhu práce 
veľmi efektívne dosahovali pôvodne stanovené ciele.

• Záujem o projekty týkajúce sa obnoviteľnej energie bol oveľa väčší ako             
o ostatné činnosti tohto opatrenia.

Opposite 
as it was 
planed!



Oprávnené územie:



Rozpočet:

Finančný podiel:

85% ERDF + 15% národné spolufinancovanie 

85% ERDF + 10% národné spolufinancovanie  + 5% vlastné spolufinancovanie

Prioritné osi Tematický cieľ Podpora z ERDF
- EUR

Národné 
spolufinancovanie 
(EUR)

Celková alokácia 
(EUR)

PA 1 TO6 55 427 808 9 781 378 65 209 186

PA 2 TO7 34 608 080 6 107 309 40 715 389

PA 3 TO8 34 608 080 6 107 309 40 715 389

PA 4 TO11 21 816 480 3 849 968 25 666 448

PA 5 N.A. 9 348 539 1 649 743 10 998 282

Total 155 808 987 27 495 707 183 304 694



Riadiace a implementačné štruktúry:

Riadiaci orgán
Národný orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Úrad vlády Maďarska

Certifikačný 
orgán

Ministerstvo financií SR

Orgán auditu Ministerstvo financií SR
Spoločný
sekretariát

Széchenyi Programoffice Consulting and Service 
Nonprofit Ltd., HU

Prvostupňová 
kontrola

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Széchenyi Programoffice Consulting and Service 
Nonprofit Ltd., HU

Regionálne
infobody

BSK, NSK, KSK (SK)

- PS Interreg V-A SK-HU bol schváleny EK dňa 1. októbra 2015

- SK a HU podpíšu Memorandum o porozumení, ktorým sa zabezpečí spoločná

implementácia programu



Prioritné oblasti:

Prioritné osi Podpora z ERDF - EUR Podiel celkovej
podpory Únie
v operačnom
programe (ERDF)

Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele sa
zhodujú s investičnými
prioritami

Prioritná os 1: 
Príroda a kultúra

55 427 808 35,58 % Zachovanie a ochrana
životného prostredia
a presadzovanie
efektívneho
využívania zdrojov
(tematický cieľ 6)

1.1. Zachovávanie,
ochrana, podpora a
rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva

SO11 Zvýšiť príťažlivosť
pohraničnej oblasti.

Prioritná os 2: 
Posilnenie 
cezhraničnej 
mobility

34 608 080 22,21 % Podpora udržateľnej
dopravy a
odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových
infraštruktúrach
(tematický cieľ 7)

2.1. Posilnenie
regionálnej mobility
pripojením
sekundárnych a
terciárnych uzlov k
infraštruktúre TEN-T,
vrátane
multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ 2.1.
Posilnenie regionálnej
mobility zvýšením
hustoty hraničných
priechodov



2.2. Budovanie a 
zlepšovanie
dopravných systémov
šetrných k životnému
prostrediu (vrátane
systémov s nízkou
úrovňou hlučnosti) a 
s nízkou produkciou
emisií, vrátane
vnútrozemskej
vodnej a námornej
dopravy, prístavov, 
multimodálnych
spojení a 
infraštruktúry letísk s 
cieľom podporiť
udržateľnú
regionálnu a miestnu
mobilitu

SO221 Zlepšenie
cezhraničných
dopravných služieb

SO222 Zlepšenie
cezhraničných
logistických služieb

Prioritné osi Podpora z ERDF - EUR Podiel celkovej
podpory Únie
v operačnom
programe (ERDF)

Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele sa
zhodujú s investičnými
prioritami
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Prioritná os 3: 
Posilnenie 
udržateľnej a 
kvalitnej 
zamestnanosti a 
podpora 
pracovnej mobility

34 608 080 22,21 % Podpora udržateľnej a 
kvalitnej
zamestnanosti a 
podpora pracovnej
mobility (tematický
cieľ 8)

3.1. Podpora
udržateľnej a kvalitnej
zamestnanosti a 
podpora pracovnej
mobility pomocou
podporovania rastu
napomáhajúceho
zamestnanosti
prostredníctvom
cezhraničného trhu 
práce, spoločnými 
miestnymi pracovnými  
iniciatívami,
informačnými a 
poradenskými službami 
a spoločnými 
tréningami. 

SO31 Zníženie pracovných 
nerovností medzi 
regiónmi za účelom  
zlepšiť podmienky 
zamestnanosti

Prioritné osi Podpora z ERDF - EUR Podiel celkovej
podpory Únie
v operačnom
programe (ERDF)

Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele sa
zhodujú s investičnými
prioritami



Prioritná os 4: 
Posilnenie
cezhraničnej
spolupráce
verejných orgánov
a osôb žijúcich v 
pohraničnej
oblasti

21 816 480 14% Posilňovanie
inštitucionálnej
kapacity verejných
orgánov a 
zainteresovaných
strán a efektívnej
verejnej správy
(tematický cieľ 11)

4.1. Posilňovanie
inštitucionálnych
kapacít verejných
orgánov a 
zainteresovaných strán
a efektívnej verejnej
správy prostredníctvom
podpory právnej a 
administratívnej
spolupráce a 
spolupráce medzi
občanmi a inštitúciami

SO41 Zvyšovanie úrovne
cezhraničnej spolupráce
medzi inštitúciami
rozširovanie cezhraničnej 
spolupráce medzi 
občanmi.

Prioritná os 5: 
Technická 
asistencia

9 348 539 6% NA NA SO51 Zabezpečenie 
efektívneho riadenia a 
implementácie 
Programu SK-HU , 
kontrol y a auditu

Prioritné osi Podpora z ERDF - EUR Podiel celkovej
podpory Únie
v operačnom
programe (ERDF)

Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele sa
zhodujú s investičnými
prioritami



Typy prijímateľov (indikatívny zoznam –
podľa príslušnej PO):

• Verejné inštitúcie; 
• Súkromné inštitúcie slúžiace verejným záujmom; 
• Spoločnosti v štátnom vlastníctve; 
• Mimovládne organizácie; 
• Cirkvi;
• EZUS;
• Rozvojové agentúry; 
• Obce, vyššie územné celky; 
• Univerzity a výskumné ústavy dopravy;
• MSP;
• Komory;
• Sociálne podniky.



Nové programové nástroje: 
• PP Light Scheme – flexibilný systém ‘project partner light’ zameraný          

na podporu spolupráce medzi MSP v PO1 – 10 mil EUR

• Fond malých projektov – 2 strešné projekty financované v rámci PO1          
a PO4; 2x EZÚS ako sprostredkovateľský orgán resp. VP

Nové prístupy:
• Vertikálna integrácia projektov – použitie synergií medzi projektami           

v rámci 1 PO
• Horizontálna integrácia projektov – použitie krížového prístupu           

medzi rôznymi PO = udržateľný rozvoj

Kritéria výberu:
- Jedno/dvojkolové procedúry/ otvorené/ obmedzené CfP
- dvojkolová procedúra v PO3 – Akčné plány



PO3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

AKČNÉ PLÁNY 
Výsledkový indikátor: zvýšenie miery zamestnanosti o 2%

Príklady aktivít: 

- cielené aktivity posiľňujúce zamestnanosť rozvojom produktov a služieb 
založenom na domácom potenciále

- iniciatívy a služby nasmerované k zlepšeniu cezhraničnej pracovnej 
mobility

- infraštrukturálne investície prispievajúce k modernizácii a udržateľnému 
rozvoju v špecifických oblastiach, ktoré vyúsťujú do merateľných zlepšení  
v podmienkach pracovnej mobility

Príklady podporných aktivít:

- spoločné integrované cezhraničné pracovné iniciatívy 

- vytvorenie podnikateľských služieb (weby, konzultačné služby, IT systémy 
atď.)

- spoločné vzdelávacie a tréningové programy



2-kolová schvaľovacia procedúra: 

1. Predloženie predbežného AP (partnerstvo, územie, ciele, popis 
jednotlivých projektov, rozpočet, indikátory, udržateľnosť, horizontálne 
ukazovatele)

- hodnotenie formálne a kvalitatívne, schválenie Monitorovacím výborom

2. Predloženie finálneho projektového návrhu AP (žiadostí o FP 
jednotlivých projektov)

- hodnotenie formálne a kvalitatívne, schválenie Monitorovacím výborom

Počet projektov v AP: 3-8

Trvanie AP: ?

Postupnosť realizácie projektov v AP: ?



Ďakujem za pozornosť.

Katarína Mihaľová

HU-SK STS

Széchenyi Programoffice Consulting and Service Nonprofit Ltd.

Hungary, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

katarina.mihalova@vati.hu

mailto:katarina.mihalova@vati.hu

