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Charakteristika Programu Interreg V-A SK-HU  
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU v rámci programového obdobia 2014-2020 je finančný nástrojom EÚ v 
rámci 3. cieľa Kohéznej politiky EÚ. Programy Interreg majú za cieľ podporovať dobré susedské vzťahy, stabilitu, bezpečnosť a 
prosperitu v spoločnom záujme všetkých zúčastnených krajín a podporovať ich harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný 
rozvoj. 

• Alokácia  Programu : 146 460 448,00 EUR EFRR* 

• Prioritné osi  
 Prioritná os č. 1: Príroda a kultúra 

 Prioritná os č. 2: Zlepšovanie cezhraničnej mobility 

 Prioritná os č. 3: Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

 Prioritná os č. 4: Zlepšovanie spolupráce medzi inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnom regióne 

 Prioritná os č. 5: Technická pomoc  

 

 

*Európsky fond regionálneho rozvoja 



Orgány Programu 

Riadiaci orgán (HU) – Úrad predsedu vlády Maďarska 

Monitorovací výbor - dohliada na program a koná v mene členských štátov. Každý členský 
štát vymenuje svojich zástupcov do monitorovacieho výboru.  

Certifikačný orgán (HU) – Maďarská štátna pokladnica 

Orgán auditu (HU) – Generálne riaditeľstvo pre audit európskych fondov 

Skupina audítorov – asistuje OA. Zástupcovia z MF SR a z Generálneho riaditeľstva pre 
audit EÚ fondov 

Národný orgán (SK) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Spoločný technický sekretariát (HU) – so sídlom v Széchényiho programovej kancelárii 

Informačné body (SK) – Bratislava, Nitra, Košice 

Prvostupňová kontrola – SK MPRV SR, HU – Széchényiho programová kancelária 

 



Riadiaci orgán 

• Funkciu Riadiaceho orgánu v rámci programu zastáva Úrad predsedu vlády 
Maďarska v Budapešti.   

• Je zodpovedný za riadenie a implementáciu programu a vykazuje dosiahnuté 
výsledky smerom k EK. 

• Je zodpovedný za riadenie a implementáciu Programu v súlade s rozhodnutím 
Monitorovacieho výboru.  

 



Monitorovací výbor 

• Spoločný orgán s menovanými zástupcami z oboch členských štátov.  

• Dohliada a monitoruje implementáciu Programu. 

• Schvaľuje dokumentáciu týkajúcu sa metodológie a kritérií výberu projektov. 

• Je zodpovedný za výber projektov. 



Národný orgán 

• Funkciu Národného orgánu v rámci programu na Slovensku zastáva Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

• Zodpovedný za nastavenie a výkon kontroly na posúdenie výdavkov na národnej 
úrovni ako aj prvostupňovej kontroly na národnej úrovni.  

• Zabezpečuje národné spolufinancovanie ako aj prípravu zmlúv o národnom 
spolufinancovaní.  

• V Maďarsku funkciu NO zastáva Úrad predsedu vlády Maďarska.   

 

 



Spoločný technický sekretariát 

• STS sídli so v Széchényiho programovej kancelárii v Budapešti. 

• Podporuje RO a MV pri výkone ich úloh a funkcií. 

• Zabezpečuje administratívne a technické úlohy v súvislosti s implementáciou 
projektu. 

• Poskytuje informácie potenciálnym prijímateľom o možnostiach financovania z 
programu. 

• Organizuje zasadnutia monitorovacieho výboru, vrátane prípravy a poskytovania 
dokumentov. 

• Prijíma žiadosti, vykonáva administratívnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti 
žiadostí. 

 

 

 



Info body 

• Info body na Slovensku sú v Bratislave, Nitre a Košiciach. 

• Poskytovanie poradenstva žiadateľom. 

• Poskytovanie pomoci prijímateľom pri zostavovaní žiadostí o platbu a správ o 
projekte. 

• Účasť na administratívnom hodnotení a posudzovaní oprávnenosti predložených 
žiadostí v úzkej spolupráci so spoločným technickým sekretariátom.  

 



Oprávnené územie 



Oprávnené územie 

• Slovenská republika: 

- Bratislavský samosprávny kraj 

- Trnavský samosprávny kraj 

- Nitriansky samosprávny kraj 

- Banskobystrický samosprávny kraj 

- Košický samosprávny kraj 

 

 

 

• Maďarsko 

- Győr-Moson-Sopron megye 

- Komárom-Esztergom megye 

- Pest megye 

- Nógrád megye 

- Heves megye 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

- Budapest főváros 

 



 
Požiadavky na partnerstvo 
Oprávnení žiadatelia pri predkladaní projektu v rámci programu vystupujú                
v partnerstve. Partnerstvo by malo byť vytvorené s racionálnym a efektívnym 
podelením úloh ako aj zodpovednosti.  

PRINCÍPY PARTNERSTVA: 

-Minimálna požiadavka na partnerstvo je aspoň jeden slovenský a aspoň jeden 
maďarský partner.  

- V čase podávania žiadosti partneri musia mať podpísanú deklaráciu o partnerstve. 
Deklarácia o partnerstve je povinná príloha žiadosti.  



 
Kategórie partnerov 
• VEDÚCI PRIJÍMATEĽ 

Partneri v rámci partnerstva by mali určiť organizáciu spomedzi seba, ktorá bude 
vystupovať ako vedúci prijímateľ. Vedúci prijímateľ musí splniť aj nasledovné 
požiadavky: 

- Uzatvára partnerskú dohodu s ostatnými partnermi po schválení projektu, v ktorej 
si partneri dohodnú podmienky realizácie projektu. (Financovanie projektu, 
vysporiadanie nezrovnalostí...a pod. )  

- Preberá zodpovednosť za zabezpečenie implementácie celého projektu. 

Napriek tomu, že vedúci prijímateľ nesie zodpovednosť za projekt, všetci partneri 
by si mali uvedomiť plnú  zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade            
so žiadosťou aj so zmluvou.  

 



 
Kategórie partnerov 
• CEZHRANIČNÝ PRIJÍMATEĽ 

Partnerstvo musí mať oprávnených prijímateľov z oboch krajín programového 
územia. Minimálnou podmienkou na uzatvorenie partnerstva je, že hlavný 
prijímateľ má aspoň jedného cezhraničného partnera, ktorý má sídlo na opačnej 
strane hranice, tzv. cezhraničný prijímateľ. V prípade, ak hlavný prijímateľ má 
registrované sídlo v Maďarsku a je viac ako jeden partner s registrovaným sídlom   
na Slovensku, slovenskí partneri stanovia spomedzi seba jednu organizáciu,          
tzv. hlavného cezhraničného prijímateľa. Úlohou hlavného cezhraničného 
prijímateľa je uzavrieť zmluvu o národnom spolufinancovaní v mene všetkých 
slovenských prijímateľov s Národným orgánom. (V prípade SR s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.) 

 



Podmienky spolupráce 
• Spoločný vývoj  

Projektový zámer je vytváraný a plánovaný spoločne projektovými partnermi. 

• Spoločná implementácia 

Aktivity, výstupy a výsledky projektu sú zabezpečované spoločne projektovými 
partnermi. 

• Spoločný personál 

Projektový partneri poskytnú personál na zabezpečenie projektových aktivít. 

• Spoločné financovanie 

Aspoň 5%-ným podielom sa partneri podieľajú na  projektovom rozpočte.  



Prioritná os č. 1: Príroda a kultúra 
• Tematický cieľ 6:  

 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 

• Alokácia PO1:  55 427 808,00 EUR EFRR 

• Špecifické ciele 

 Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti 

 Príklady aktivít  

• Podpora spolupráce a rozvoj lokalít kultúrneho dedičstva  

• Ochrana a propagácia prírodného dedičstva v programovej oblasti  

• Vytvorenie cezhraničných akčných plánov, modelov a pilotných akcií na lepšie zhodnotenie regionálneho 
kultúrneho a prírodného dedičstva a na skombinovanie cestovného ruchu s propagáciou a ochranou kultúrneho a 
prírodného dedičstva regiónu  

 



Prioritná os č. 1: Príroda a kultúra 

• Rozvoj kvalitného cestovného ruchu v malom rozsahu naviazaného na kultúrne a environmentálne črty regiónu  

• Projektovanie a výstavba miestnych prístupových ciest k lokalitám kultúrneho a prírodného dedičstva, príprava a 
výstavba cezhraničnej infraštruktúry (len ako doplnkové aktivity!) 

 

 Typy prijímateľov (indikatívny zoznam) 

• Verejné inštitúcie, Súkromné inštitúcie slúžiace verejným záujmom, Podniky vo vlastníctve štátu, Cirkvi, EZÚS, 
Mimovládne organizácie, Rozvojové agentúry, Samosprávy, obce, Univerzity a výskumné inštitúcie, Komory, 
Organizácie založené podľa osobitného zákona, poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia atď.), malé a 
stredné podniky 

 

 



Prioritná os č. 2: Posilnenie cezhraničnej mobility 
• Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok  

v kľúčových sieťových infraštruktúrach 

• Alokácia PO2: 34 608 080 EUR EFRR 

• Špecifické ciele: 

 Špecifický cieľ 2.1. Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko – maďarskej hranice 

 Príklady aktivít  

• Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, štúdií realizovateľnosti, technických plánov, obstaranie 
povolení (tieto aktivity je možné podporiť výnimočne ako prípravné aktivity investičných projektov a nesmú 
byť podporené samostatne) 

• výstavba cezhraničných ciest, mostov a prievozov a infraštruktúry, vrátane riešení pasívneho znižovania hluku 
(hlukové bariéry, ochranná výsadba stromov) s jasným a priamym prepojením so sieťou TEN-T. 

Typy prijímateľov (indikatívny zoznam)  

Verejné inštitúcie; Plánovacie inštitúcie; Organizácie zriadené štátom so zameraním na ciele danej prioritnej osi 
(verejná doprava); Miestna a regionálna samospráva. 

 

 

 

 

 

 

 



Prioritná os č. 2: Posilnenie cezhraničnej mobility 

 Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb 

 Príklady aktivít  

• Príprava investícií: príprava štúdií, analýz, koncepcií; príprava odporúčaní týkajúcich sa právno-
administratívnych prekážok cezhraničnej mobility (napr. možnosť pobrežnej plavby, uvoľnenie 
medzinárodných prepravných pravidiel medzi dvoma štátmi atď.); (Tieto aktivity je možné podporiť 
výnimočne ako prípravné aktivity investičných projektov a nesmú byť podporené samostatne) 

• Rozvoj inteligentných cezhraničných prepravných systémov (ITS), informačných systémov pre pasažierov, 
online cestovných poriadkov, predaj elektronických lístkov, mobilné aplikácie, spoločné tarifné systémy 

• Rozvoj a integrácia cezhraničných služieb verejnej dopravy, založenie dopravných združení 

 

 



Prioritná os č. 2: Posilnenie cezhraničnej mobility 
• Investície do infraštruktúry (napr. vozidlá - autobusy, prievozy, lode, autobusové a železničné stanice, 

prístaviská pre prievozy); 

• Investície prispievajúce k zlepšeniu prístupnosti mestských funkcií dopĺňajúce akcie vykonávané v rámci PO3, 
ktoré však neduplikujú aktivity v rámci uvedenej PO; 

• Vytvorenie cezhraničných služieb verejnej dopravy poskytovaných na základe dopytu; 

• V súvislosti s výstavbou cestných komunikácií sem patria riešenia zamerané na pasívne znižovanie hluku 
(hlukové steny, stromový výsadba). 

 
 Typy prijímateľov (indikatívny zoznam) 

Verejné inštitúcie; Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; Spoločnosti v štátnom vlastníctve; 
Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS); Mimovládne organizácie; Rozvojové agentúry; Miestne  a  
regionálne samosprávy; Univerzity a výskumné ústavy dopravy. 

 
 

 

 

 

 

 



Prioritná os č. 2: Posilnenie cezhraničnej mobility 
 Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb 

 Príklady aktivít  

• Realizácia iniciatív cezhraničnej spolupráce v oblasti logistiky, vývoj integrovaných systémovn 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. 

 

 Typy prijímateľov (indikatívny zoznam) 

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 

 

 

 



Prioritná os č. 3: Podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily 
• Tematický cieľ 8: Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora 

pracovnej mobility 

• Alokácia PO3: 34 608 080,00 EUR EFRR 

• Špecifické ciele: 
 Špecifický cieľ 3.1 Zníženie nerovnosti zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom  zlepšiť úroveň zamestnanosti 

 v programovom regióne  

 Príklady aktivít  

 Cielené opatrenia na posilnenie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja  produktov   a služieb založených na 
miestnom potenciáli (napr. rozvoj miestnych trhov a výrobkov, bývalé priemyselné oblasti a upadajúce 
priemyselné zóny pomocou zaistenia nových spôsobov využitia, zlepšením podmienok cestovného ruchu, 
rozvojom sociálnej ekonomiky predovšetkým v regiónoch s vysokou mierou chudoby a obývaných rómskou 
populáciou, atď.);  

 



Prioritná os č. 3: Podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

• Iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovných síl;  

• Investície do infraštruktúry, ktoré prispievajú k modernizácii, štrukturálnej transformácii a  trvalo 

udržateľnému rozvoju špecifických oblastí, ktoré majú za následok merateľné zlepšenie pracovnej mobility 

(v prípade aktivít tykajúcich sa cestnej infraštruktúry riešenia pasívneho zníženia hluku protihlukové 

bariéry, ochranné stromy sú zahrnuté) ; 

• zahájenie a realizácia spoločných integrovaných iniciatív cezhraničnej zamestnanosti:  

 - iniciatívy (vrátane uľahčovania zamestnávania osôb opúšťajúcich trh práce) za účelom 

spoločnej zamestnanosti,  

 - iniciatívy v oblasti spolupráce na trhu práce,  

 - inovatívne projekty zamestnanosti (s dôrazom na zamestnávanie  Rómov); 

 

 

 

 



Prioritná os č. 3: Podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

• zriadenie podnikateľských služieb podporujúcich zamestnanosť a vytváranie infraštruktúrnych podmienok, z toho:  

       - služby podporujúce zamestnanosť v pozadí, ako sú databázy, poradenské služby, webové stránky, atď.,  

       - rozvoj nových obchodných služieb, cezhraničnej spolupráce na podporu podnikových štruktúr,  

       - iniciatívy, uľahčujúce cezhranične šírenie obchodných informácií,  

       - IT systémy, siete na podporu zamestnanosti; 

• spoločné vzdelávacie a školiace programy:  

      - prieskum a príprava vzdelávacích potrieb s cieľom stanoviť smer školení nevyhnutných pre trh práce (aj s  
ohľadom na celoživotné vzdelávacie kurzy a zelené pracovné miesta),  

      - zvyšovanie povedomia zamestnávateľov (podnikateľské združenia, malé a stredné podniky) v oblasti    
prevencie a boja proti diskriminácii 

      -  spoločné využívanie odborných a poradenských služieb (právne poradenstvo pre ľudí diskriminovaných 
na trhu práce, monitorovanie a boj proti diskriminácii na trhu práce, stimuly pre zamestnávateľov);  

 

 

 

 

 



Prioritná os č. 3: Podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

• zriadenie a uskutočňovanie podpornej manažérskej funkcie v období implementácie akčného plánu,  
plnenie úloh spoločného manažmentu, koordinácie projektov, zapojenie marginalizovaných skupín do 
projektu 

• príprava a aktualizácia akčného plánu, vypracovanie projektových správ a vykonávanie komunikačných 
činností. 

 

 Typy prijímateľov (indikatívny zoznam)  

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 iné vysoké školy; Komory; Sociálne podniky; MSP 
 

 



Prioritná os č. 4: Zlepšovanie spolupráce medzi 
inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnom regióne 
 • Tematický cieľ 11: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov a 

zainteresovaných strán a účinnej verejnej správy 

• Alokácia PO4: 21 816 480,00 EUR EFRR 

• Špecifické ciele: 

 Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej 

spolupráce medzi občanmi 

 Príklady 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. 

 



Prioritná os č. 4: Zlepšovanie spolupráce medzi 
inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnom regióne 
  Typy prijímateľov (indikatívny zoznam) 

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. 

  

 



 

 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

Ing. Katarína Lengyelová 

katarina.lengyelova@land.gov.sk 
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