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1. Úvod
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok (ďalej aj výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko (ďalej aj Program) bol schválený
Európskou komisiou Rozhodnutím C(2015) 6805 dňa 30. septembra 2015. Cieľ programu je
obsiahnutý v prioritných osiach (ďalej aj PO), ktoré sú podrobne opísané v programovom dokumente.
V rámci prvej výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné osi:




PO1 – Príroda a kultúra
PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti

Každá Žiadosť o finančný príspevok (ďalej aj Žiadosť o FP) musí prispievať k špecifickému cieľu
zvolenej prioritnej osi. Špecifické ciele môžu byť dosiahnuté prostredníctvom podporovaných aktivít,
ktoré zároveň slúžia ako návod pri generovaní projektov. Výsledky projektov musia prispieť
k naplneniu výsledkových ukazovateľov programu tak, ako aj výstupy projektu musia prispieť najmenej
k jednému zo spoločných a programovo špecifických výstupových ukazovateľov daného špecifického
cieľa.
Celková podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na financovanie projektov v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko je 146 460 448 EUR. Indikatívny
rozpočet finančných prostriedkov z EFRR dostupných v prvej výzve je 67 475 822 EUR.
Monitorovací výbor Programu si vyhradzuje právo prideliť inú výšku dostupných finančných
prostriedkov.
Doručené Žiadosti o FP budú hodnotené na základe hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím
výborom. Riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát zodpovedajú za koordináciu hodnotiaceho
procesu. Administratívne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti vykonáva Spoločný technický
sekretariát. Kvalitatívne hodnotenie vykonávajú externí hodnotitelia použitím hodnotiacich hárkov
publikovaných vo výzve. Podpora z verejných zdrojov bude hodnotená z hľadiska pravidiel štátnej
pomoci v zmysle legislatívy EU. V rámci súčasnej výzvy sa môžu vyskytnúť aktivity spadajúce pod
pravidlá štátnej pomoci. Prosím vezmite na vedomie, že schémy štátnej pomoci sú v procese prípravy
členskými štátmi. V prípade, ak v čase rozhodnutia Monitorovacieho výboru o schválení projektu
schéma nebude dostupná a daný projekt spadá pod oblasť štátnej pomoci, národné spolufinancovanie
pre realizáciu projektu nebude poskytnuté.
Riadiaci orgán môže zmeniť alebo doplniť znenie a podmienky výzvy kedykoľvek pred uplynutím
termínu na predkladanie žiadostí. Zmeny alebo doplnenia sa nemôžu týkať hodnotiacich kritérií a
kritérií oprávnenosti. S cieľom poskytnúť primeraný čas pre žiadateľov na splnenie zmenených
podmienok výzvy, Riadiaci orgán môže predĺžiť termín na predkladanie žiadostí. Žiadateľ, ktorý
predložil svoju žiadosť pred zverejnením zmeny alebo doplnenia výzvy nemôže byť v nevýhode
následkom nových podmienok.
Riadiaci orgán po konzultácii s Národným orgánom môže rozhodnúť o zrušení výzvy kedykoľvek, ale
najmä, ak



sa v procese vyskytnú nezrovnalosti, súvisiace najmä s porušením princípu rovnakého
zaobchádzania,
výnimočné okolnosti alebo vis major neumožnia implementáciu plánovaných aktivít.
2

V prípade ak dôjde k zrušeniu výzvy, informácie o zrušení budú publikované na webovej stránke
programu www.skhu.eu. Prípadné straty vyplývajúce zo zrušenia výzvy nie sú nárokovateľné.
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2. Priority a ciele
PO1 – Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
1. Alokácia z EFRR: 25 386 977 EUR
2. Proces výberu projektov: jednokolový
3. Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016
4. Celkový1 rozpočet projektu: od 200 000 EUR do 3 000 0002 EUR.
5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov3
6. Očakávané výsledky
Projekty prispievajú k zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti. Výsledkom projektov budú
vytvorené nové, integrované turistické oblasti s vlastnými produktmi a značkami. Opatrenia budú
realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnúť vyššiu pozornosť
voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Očakáva sa, že počet návštevníkov
zo susedných regiónov bude významne rásť na oboch stranách hranice a v malých regiónoch sa
naštartuje dlhodobá, strategická spolupráca za účelom ochrany prírodného a kultúrneho
dedičstva.
7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
 Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva;
 Zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva;
 Návrh cezhraničných akčných plánov, vytvorenie modelov a testovacích pilotných aktivít
na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a kombinácia turizmu
s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva;
 Rozvoj kvalitných služieb cestovného ruchu v malom rozsahu v spojitosti s miestnymi
environmentálnymi a kultúrnymi danosťami;
 Návrh a vybudovanie miestnych prístupových ciest napojených na lokality kultúrneho
a prírodného dedičstva;
 Spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu.
8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov
 Verejné inštitúcie;
 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 Spoločnosti v štátnom vlastníctve;
 Cirkvi;
 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EGTC);
 Mimovládne organizácie (NGO);
 Rozvojové agentúry;

1

Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.
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V prípade cezhraničných ciest, mostov a kômp celková výška oprávnených výdavkov môže presiahnuť stanovený limit,
rešpektujúc stanovisko Európskej Komisie k malým infraštrukturálnym investíciám (Ref. Ares(2015) 481089 - 05/02/2015).
3

V odôvodnených prípadoch v rámci cezhraničných ciest, mostov a kômp alebo pri projektoch s celkovým rozpočtom nad 2
milióny EUR môže byť dĺžka projektu stanovená až do 36 mesiacov.
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Miestne a regionálne samosprávy;
Univerzity a výskumné ústavy;
Komory;
Organizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie,
združenia).

9. Ukazovateľ výsledku: Celkový počet návštevníkov v regióne
10. Ukazovatele výstupov
 Nárast v očakávanom počte návštev v podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného
dedičstva a atrakcií;
 Celková dĺžka novovybudovaných ciest;
 Rozloha lokalít podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ochrany;
 Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných zelených ciest.
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PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility
Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž
slovensko-maďarskej hranice
1. Alokácia z EFRR: 16 690 000 EUR
2. Proces výberu projektov: jednokolový
3. Časový rámec trvania výzvy: otvorená výzva s termínom 31. októbra a 31. januára každoročne
4. Celkový4 rozpočet projektu: nie je špecifikovaný5
5. Dĺžka projektu: 36 mesiacov
6. Očakávané výsledky
Cieľom špecifického cieľa je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej
hranice. V dôsledku realizovaných aktivít sa zvýši hustota hraničných priechodov, skráti sa čas
potrebný na prejazd z regionálnych a subregionálnych centier ku koridorom TEN-T, v nadväznosti
načo sa znížia emisie skleníkových plynov.
7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
 Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, štúdií uskutočniteľnosti, technických plánov,
nákup povolení - tieto aktivity nemôžu byť podporené samostatne;
 Výstavba cezhraničných ciest, mostov, trajektov a súvisiacej infraštruktúry, vrátane riešení
pasívnych protihlukových bariér (zvukové bariéry, ochranné stromové pásy), ako vedľajších
aktivít, s jasným a priamym napojením na TEN-T sieť.
8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov
 Verejné inštitúcie;
 Plánovacie inštitúcie;
 Organizácie zriadené štátom so zameraním na ciele danej prioritnej osi (verejná doprava);
 Miestna a regionálna samospráva.
9. Ukazovateľ výsledku: Priemerná vzdialenosť medzi hraničnými priechodmi
10. Ukazovatele výstupov:


Celková dĺžka novovybudovaných ciest

Špecifický cieľ 2.2.1 – Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
1. Alokácia z EFRR: 10 980 000 EUR
2. Proces výberu projektov: jednokolový
3. Časový rámec trvania výzvy : otvorená výzva s termínom 31. októbra a 31. januára každoročne
6
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4. Celkový rozpočet projektu: od 100 000 EUR do 1 000 000 EUR

4

Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.

5

Vzhľadom na veľké rozdiely v technických parametroch potenciálnych projektov (geomorfologické rozdiely, existencia mostov,
atď.) orientačná cena na vybudovanie 1 km dlhej cesty je 1.400.000 €.
6

Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.

7

V prípade cezhraničných ciest, mostov a kômp celková výška oprávnených výdavkov môže presiahnuť stanovený limit.
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5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov8
6. Očakávané výsledky
Vďaka plánovaným opatreniam sa zlepší prepojenosť regionálnych centier a subcentier ako aj
vnútorná priepustnosť prihraničného regiónu. Zvýšenie počtu užívateľov verejných dopravných
prostriedkov prispeje k zníženiu znečistenia. Výsledkom bude zvýšenie počtu cezhraničných
verejných dopravných služieb ako aj cestujúcich využívajúcich tieto služby, čo nepriamo zlepší
úroveň vzájomnej sociálnej prepojenosti.
7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
 Rozvoj inteligentných cezhraničných dopravných systémov (ITS), informačných systémov
pre cestujúcich, on-line cestovných poriadkov, elektronických lístkov, mobilných aplikácií,
spoločných tarifných systémov;
 Vývoj a integrácia cezhraničných služieb verejnej dopravy, zakladanie dopravných združení;
 Investície do infraštruktúry (napr. dopravné prostriedky – autobusy, kompy, člny, autobusové a
železničné stanice, prístavy);
 Investície prispievajúce k lepšej dostupnosti mestských funkcií;
 Vývoj dopytovo orientovaných cezhraničných dopravných služieb;
 V prípade aktivít týkajúcich sa výstavby ciest riešenia na zníženie hlukovej záťaže
(protihlukové bariéry, ochranné stromové pásy) - tieto aktivity nemôžu byť podporené
samostatne;
 Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, koncepcií; vypracovanie odporúčaní týkajúcich
sa právno-administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej mobilite (napr. povolenia na
kabotáž, zjednodušenie medzinárodných pravidiel dopravy medzi oboma štátmi, atď.) - tieto
aktivity nemôžu byť podporené samostatne.
8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov
 Verejné inštitúcie;
 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 Spoločnosti v štátnom vlastníctve;
 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS);
 Mimovládne organizácie;
 Rozvojové agentúry;
 Miestna a regionálna samospráva;
 Univerzity a výskumné ústavy dopravy.
9. Ukazovateľ výsledku: Zmena v objeme cezhraničnej verejnej dopravy
10. Ukazovatele výstupov:


Počet nových verejných dopravných služieb vytvorených v rámci programu
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V odôvodnených prípadoch v rámci cezhraničných ciest, mostov a kômp môže byť dĺžka projektu stanovená až do 36
mesiacov.
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Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie cezhraničných logistických služieb
1. Alokácia z EFRR: 6 938 080 EUR
2. Proces výberu projektov: jednokolový
3. Časový rámec trvania výzvy: otvorená výzva s termínom 31. októbra a 31. januára každoročne
4. Celkový9 rozpočet projektu: od 200 000 EUR do 2 000 000 EUR
5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov10
6. Očakávané výsledky
Vďaka plánovaným opatreniam sa zlepší prepojenosť regionálnych centier a subcentier ako aj
ekonomických oblastí pozdĺž hranice. Zvýšenie v objeme železničnej a vnútrozemskej vodnej
dopravy zníži znečistenie. Dôsledkom realizácie prioritnej osi poskytovatelia logistických služieb
naštartujú spoluprácu za účelom tvorby cezhraničných synergií. Zvýši sa počet užívateľov
integrovaných logistických služieb a týmto spôsobom bude posilnená ekonomická kohézia
prihraničného regiónu.
7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
 Realizácia iniciatív cezhraničnej spolupráce v oblasti logistiky, vývoj integrovaných systémov
služieb, súvisiacej infraštruktúry a aplikácií informačných a komunikačných technológií;
 Investície do infraštruktúry (napr. vlakové stanice, prístavy a cesty spájajúce nové prístavy
s existujúcimi dopravnými sieťami);
 Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, koncepcií - tieto aktivity nemôžu byť
podporené samostatne.
8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov
 Verejné inštitúcie;
 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 Spoločnosti v štátnom vlastníctve;
 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS);
 Mimovládne organizácie;
 Rozvojové agentúry;
 Miestna a regionálna samospráva;
 Univerzity a výskumné ústavy dopravy.
9. Ukazovateľ výsledku: Zmena v objeme cezhraničnej prepravy tovaru
10. Ukazovatele výstupov:
 Počet nových logistických služieb vytvorených v rámci programu
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Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.
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V odôvodnených prípadoch v rámci cezhraničných ciest, mostov a kômp môže byť dĺžka projektu stanovená až do 36
mesiacov.
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PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce
a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
1. Alokácia z EFRR: 7 480 765 EUR
2. Proces výberu projektov: jednokolový
3. Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016
4. Celkový11 rozpočet projektu: od 100 000 EUR do 500 000 EUR
5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov
6. Očakávané výsledky
Projekty realizované v rámci prioritnej osi budú zlepšovať úroveň cezhraničnej
medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíria cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi. Úroveň
cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce závisí od dvoch hlavných faktorov: kapacita
inštitúcií v pohraničnom regióne, ktorá sa môže zlepšiť (okrem iného) vzájomnou výmenou
skúseností; a profesionálna úroveň a strategický základ spolupráce medzi rôznymi inštitúciami
z oboch strán hranice. Fond malých projektov nie je predmetom súčasnej výzvy.
7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít
 Posilnenie a zlepšenie možností spolupráce a efektívnosti spolupráce medzi rôznymi
organizáciami (orgány verejnej správy) v konkrétnych odvetviach (napr. vzdelávanie,
zdravotná starostlivosť, prevencia rizík, vodné hospodárstvo, kultúra, atď.) prostredníctvom
spoločných odborných programov, kurzov, výmeny skúseností, kapitalizácie a výmeny
know-how atď.
 Podpora aktivít zameraných na zlepšenie cezhraničných služieb poskytovaných spoločne
a rozvoj malej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie spoločných služieb.
8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov
 Verejné inštitúcie;
 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 Spoločnosti v štátnom vlastníctve;
 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS);
 Mimovládne organizácie;
 Rozvojové agentúry;
 Regionálna a miestna samospráva;
 Organizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie,
združenia);
 Univerzity a výskumné ústavy;
 Komory;
 Cirkvi.
9. Ukazovateľ výsledku: Úroveň cezhraničnej spolupráce
10. Ukazovatele výstupov
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Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.

9








Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb;
Počet dokumentov publikovaných alebo vypracovaných mimo Fondu malých projektov,
Počet cezhraničných udalostí;
Počet osôb zapojených do spolupráce;
Počet žien zapojených do spolupráce;
Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane Rómov.

3. Kritériá oprávnenosti
Oprávnenosť územia
Podporené projekty sa musia realizovať na oprávnenom území programu. Programové územie zahŕňa
13 NUTS III regiónov v slovensko-maďarskom pohraničí. Na Slovensku je oprávnených 5
samosprávnych krajov a v Maďarsku 8 NUTS III regiónov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Slovenská republika

Maďarsko

Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

Győr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Pest megye
Budapest főváros
Nógrád megye
Heves megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Oprávnenosť žiadateľov
Oprávnení žiadatelia musia byť registrovaní alebo musia mať registrovanú pobočku v programovom
území a musia spĺňať právne kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa (Applicant’s manual; Part II Eligibility criteria). Súčasná výzva nezahŕňa podporu pre malé a stredné podniky.
Projekt bude považovaný za oprávnený ak žiadateľ vytvorí partnerstvo aspoň s jedným cezhraničným
partnerom zo slovensko-maďarského pohraničia. Žiadatelia musia spolupracovať na vytvorení
projektov a na ich realizácií. Podrobné informácie sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (Applicant’s
manual; Part II - Eligibility criteria).
Oprávnenosť výdavkov
Výdavky projektu musia priamo súvisieť s aktivitami potrebnými pre jeho realizáciu a musia byť
zahrnuté v podrobnom rozpočte projektu, ktorý tvorí súčasť formulára Žiadosti o FP. Výdavky projektu,
ktoré sú predmetom refundácie, musia vzniknúť v období realizácie projektu stanovenom v Zmluve
o poskytnutí finančného príspevku, ktoré je obdobím oprávnenosti výdavkov pre daný projekt.
Výnimku tvoria náklady na prípravné aktivity, ktorých obdobie oprávnenosti začína 1. januára 2014
a končí deň pred dňom začiatku realizácie projektu stanovenom v Zmluve o poskytnutí finančného
príspevku. Prípravné náklady musia vzniknúť a ich výstupy musia byť realizované v uvedenom
období. Celkové obdobie oprávnenosti programu je od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.
Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch obmedzená časť aktivít, ktorých náklady nepresiahnu
20% celkového rozpočtu projektu môže byť realizovaná mimo programového územia. Podrobné
informácie o oprávnenosti výdavkov sú uvedené v Príručke pre prijímateľa (Applicant’s manual; Part
IV - Eligible expenditures) a v Príručke oprávnenosti výdavkov (Guide on eligible expenditures).
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4. Spôsob a podiel financovania
Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.
Spôsob financovania na Slovensku: celkové oprávnené výdavky na úrovni prijímateľa budú
financované v súlade s platnou Stratégiou financovania EŠIF12, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:
Pomer EFRR
príspevku

Pomer štátneho
spolufinancovania

Pomer vlastnej
spoluúčasti

Organizácie štátnej správy

85%

15%

0%

Ostatné organizácie verejnej správy

85%

10%

5%

Vyššie územné celky a ich rozpočtové
a príspevkové organizácie

85%

10%

5%

Samosprávy a ich rozpočtové a
príspevkové organizácie

85%

10%

5%

Mimovládne/neziskové organizácie

85%

10%

5%

Súkromný sektor mimo schém štátnej
pomoci

85%

5%

10%

Prijímateľ

Spôsob financovania v Maďarsku: celkové oprávnené výdavky na úrovni prijímateľa budú financované
nasledovne:
Pomer EFRR
príspevku

Pomer štátneho
spolufinancovania

Pomer vlastnej
spoluúčasti

Centrálne rozpočtové organizácie

max. 85%

max. 15%

min. 0%

Ostatné organizácie

max. 85%

max. 10%

min. 5%

Prijímateľ

Príspevok z EFRR je poskytovaný prijímateľom vo forme nenávratnej finančnej podpory. Financovanie
sa realizuje formou refundácie. V zmysle nariadenia vlády Maďarska 126/2016. (VI.7.) o implementácii
programov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Nástroja predvstupovej pomoci
v súvislosti s Európskou územnou spoluprácou v programovom období 2014-2020 13 zazmluvnená
výška príspevku z EFRR môže byť prijímateľom registrovaným v Maďarsku poskytnutá vo forme
zálohovej platby z národných zdrojov. Prijímateľom registrovaným v Maďarsku je príspevok
z národného spolufinancovania poskytovaný ako zálohová platba v zmysle nariadenia vlády Maďarska
126/2016. (VI.7.) k implementácii programov podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a z Nástroja predvstupovej pomoci v súvislosti s Európskou územnou spoluprácou v programovom
období 2014-2020.
Vedúci prijímatelia registrovaní na Slovensku uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí FP z EFRR s Úradom
vlády Maďarska ako Riadiacim orgánom programu. Prijímatelia registrovaní na Slovensku uzatvárajú
Zmluvu o poskytnutí FP zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí FP

12

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9349

13

126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról.
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z EFRR je predpokladom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí FP zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
Vedúci prijímatelia registrovaní v Maďarsku uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí FP z EFRR s Úradom
vlády Maďarska ako Riadiacim orgánom programu. Prijímatelia registrovaní v Maďarsku uzatvárajú
Zmluvu o národnom spolufinancovaní s Úradom vlády Maďarska. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku z EFRR je predpokladom na uzavretie Zmluvy o národnom spolufinancovaní.
Predložením deklarácie sú žiadatelia povinní preukázať schopnosť podieľať sa na projekte vlastným
spolufinancovaním. V prípade, ak spolufinancovanie alebo jeho časť sú zabezpečené z rozpočtu
obce, mesta alebo samosprávneho kraja, k Žiadosti o FP musí byť priložené uznesenie o rozhodnutí
zastupiteľstva. Rozhodnutie musí obsahovať názov projektu a prislúchajúce finančné záväzky.
Pravidlá štátnej pomoci môžu zmeniť pomer príspevku z EFRR a národného spolufinancovania.
Ďalšie informácie sú uvedené v Prílohe 3. Žiadosti o FP (Vyhlásenie o štátnej pomoci).

5. Osobitné prílohy
Podmienky vlastníctva nehnuteľností
V prípade, ak projekt zahŕňa výstavbu alebo rekonštrukčné práce, žiadateľ musí preukázať vlastnícke
práva alebo predložiť povolenie na užívanie alebo prevádzkovanie dotknutých pozemkov alebo budov
na obdobie najmenej 10 rokov odo dňa predloženia Žiadosti o FP s výnimkou žiadostí obsahujúcich
akvizície pozemkov.
V prípade, ak projekt obsahuje akvizíciu pozemku14, žiadateľ je povinný predložiť spolu so Žiadosťou
o FP doklad o zámere súčasného majiteľa na predaj vlastníctva a znalecký posudok 15
od nezávislého znalca na zdôvodnenie trhovej ceny.
V prípade, ak súčasťou projektu je výstavba cezhraničnej cesty, mosta alebo trajektu a akvizícia
pozemku 16 je potrebná, žiadateľ musí predložiť potvrdenie o vlastníctve najneskôr do šiestich
mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení projektu zo strany Riadiaceho orgánu. Riadiaci
orgán si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu o poskytnutí FP z EFRR v prípade, ak doklad
o vlastníctve nie je predložený v stanovenej lehote.
Technické plány a stavebné povolenia
V prípade, ak projekt zahŕňa výstavbu alebo rekonštrukčné práce, ktoré vyžadujú stavebné povolenie,
žiadateľ je povinný predložiť technické plány a stavebné povolenie so Žiadosťou o FP.
V prípade, ak súčasťou projektu je výstavba cezhraničnej cesty, mosta alebo trajektu kde je potrebná
akvizícia pozemku17, žiadateľ musí predložiť stavebné povolenie – vzťahujúce sa na vyššie uvedené
stavebné práce - najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení projektu
zo strany Riadiaceho orgánu (v tomto prípade potvrdenie o podaní žiadosti o získanie stavebného
povolenia nemusí byť predložené so Žiadosťou o FP). Riadiaci orgán si vyhradzuje právo neuzavrieť
Zmluvu o poskytnutí FP z EFRR v prípade, ak stavebné povolenie nie je predložené v stanovenej
lehote.

14

Nákup nezastavaného a zastavaného pozemku je oprávnený ak jeho cena nepresahuje 10% celkových oprávnených
nákladov projektu.
15

Posudok nemôže byť starší ako 90 dní od dátumu predloženia Žiadosti o FP.

16

Nákup alebo vyvlastnenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

17

Nákup alebo vyvlastnenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

12

V prípade výstavby a rekonštrukčných prác, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie a technické plány,
žiadateľ je povinný predložiť deklaráciu architekta registrovaného v komore stavebných
inžinierov/komore architektov potvrdzujúcu, že plánovaná výstavba/rekonštrukčné práce nevyžadujú
stavebné povolenie. V takýchto prípadoch je povinnou prílohou Žiadosti o FP tzv. Zjednodušená
stavebná dokumentácia obsahujúca krátky textový opis plánovanej výstavby/rekonštrukčných prác
v anglickom jazyku, zjednodušený výkres (ak je k dispozícií), fotodokumentáciu súčasnej situácie
a odhad rozpočtu.
Podmienky ustanovené legislatívou EIA
V prípade, ak projekt zahŕňa výstavbu alebo rekonštrukčné práce, žiadatelia sú povinní preukázať
dodržiavanie vnútroštátnych postupov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Ďalšie informácie sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, Applicant’s manual; Part V – Submission
procedure.
Súlad s pravidlami Natura 2000
Žiadatelia sú povinní preukázať vplyvy projektu na územia Natura 2000 v súlade s príslušnými
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ďalšie informácie sú uvedené v Príručke pre žiadateľa,
Applicant’s manual; Part V – Submission procedure.
Kompletný zoznam povinných príloh k Žiadosti o FP je uvedený v Príručke pre žiadateľa /
Applicant’s manual; Part V – Submission procedure.

6. Proces predkladania dokumentov
Žiadosti o FP musia byť predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre žiadateľa,
Applicant’s manual; Part V – Submission procedure. Podpísaná (a opečiatkovaná) Žiadosť o FP musí
byť predložená v anglickom jazyku. Prílohy Žiadosti o FP vydané príslušnými úradmi a technická
dokumentácia môžu byť predložené v maďarskom alebo v slovenskom jazyku.
Žiadosti o FP sa podávajú v papierovej forme a elektronicky na CD/DVD. Tlačená verzia musí
obsahovať jeden originál a dve kópie. Ak je to relevantné, žiadatelia musia používať preddefinované
vzory dokumentov, ktoré sú zverejnené vo výzve. CD/DVD verzia musí obsahovať všetky dokumenty
v predpísanom formáte v súlade s Príručkou pre žiadateľa.
Žiadosti o FP musia byť doručené osobne alebo kuriérom alebo zaslané poštou do stanoveného
termínu na nasledujúcu adresu:
Interreg V-A Slovakia-Hungary Joint Secretariat
Széchenyi Programme Office Nonprofit Ltd.
1053 Budapest, Szép u. 2., IV. emelet, Hungary
Reference number of the Call for proposals:
SKHU/1601
Dodržanie termínu podania Žiadosti o FP bude prísne sledované bez ohľadu na spôsob predloženia.
Podmienky predkladania sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, Applicant’s manual; Part V –
Submission procedure.
Pre získanie podrobnejších informácií navštívte webovú stránku programu alebo kontaktujte Spoločný
technický sekretariát alebo Infobody. Skontaktovať sa alebo položiť otázky môžete priamo aj
prostredníctvom webovej stránky programu (www.skhu.eu).
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Spoločný technický sekretariát publikuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) prostredníctvom
vyššie uvedenej webovej stránky. Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné
dni. Viac informácií bude zverejnených na webovej stránke programu.
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