
                                        

ZHRNUTIE PRE OBČANOV 

Výročná správa Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko  bola vypracovaná 

v súlade s prílohou X. k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/207. Cieľom Výročnej správy je poskytnúť 

stručný prehľad o činnostiach, ktoré sa uskutočnili v rámci aktuálneho programového obdobia s dôrazom 

na rok 2018. 

Program spolupráce (PS) Interreg V-A Slovensko-Rakúsko  sa zameriava na 5 investičných priorít (IP) 

a 4 prioritné osy (PO), 5. os je venovaná technickej pomoci. 

Štruktúra Programu spolupráce (IP a PO) 

 
 EURÓPA 2020 

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
Zlepšenie rámcov a politík a predloženie konkrétnych rie 

 

 

Celkové financovanie pre Program predstavuje 89,3 milióna EUR, z čoho EFRR zdroj predstavuje 75,9 

milióna EUR.  

SK-AT 2014-2020
Zlepšenie legislatívnych rámcov a politík a poskytovanie konkrétnych riešení

PO1 

Prispievanie k 
inteligentnému 
cezhraničnému 

regiónu

ŠC 1. 
Posilnenie  
spolupráce 

v 
inovačnom 

systéme.

ŠC 1.2. 
Zlepšenie 
kapacity 

cezhr. 
vzdelávaci

eho 
systému

PO2

Ochrana prírodného a 
kultúrneho dedičstva a 

biodiverzity

ŠC 2.1. 
Posilnenie 
prístupov s 

cieľom 
zhodnocovani
a  prírodného 
a kultúrneho 

dedičstva

ŠC 2.2 
Posilnenie 

cezhranične
j integrácie 
ekol. sietí

PO3 
Podpora 

udržateľný
ch 

dopravnýc
h riešení

ŠC 3.1 
Zlepšenie 

spoločného 
plánovania, 

koordinácie a 
praktických 
riešení pre 

env. 
priaznivé, 

nízkouhlíkové 
a bezpečné 
dopravné 

siete a služby.

PO4 

Posilnenie 
cezhraničnej správy a 

inšt.spolupráce

ŠC. 4.1.

Posilnenie 
inšt. 

spolupráce 
v 

cezhranično
m území

ŠC 4.2. 
Posilnenie 
prepojení 

medzi 
inštitúciami 

zabezpečujúci
mi 

predškolské a 
školské 

vzdelávanie

PO5 
Technická 

pomoc

ŠC 5.1 
Zabezpečeni
e efektívnej 
a plynulej 

implementá
cie  PS.



Zdroje financovania Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko (v EUR) 

Prioritná os Tematický cieľ EU zdroj 
Národné 

spolufinancovanie   

Zdroje 

celkovo 

PO 1 TC 1 19 683 142 3 473 496 23 156 638 

PO 2 TC 6 27 820 000 4 909 412 32 729 412 

PO 3 TC 7 9 655 000 1 703 824 11 358 824 

PO 4 TC 11 14 180 979 2 502 526 16 683 505 

PO 5 Technická pomoc 4 553 560 803 570 5 357 130 

Spolu 75 892 681 13 392 828 89 285 509 

 

Programové územie pokrýva rakúske spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland ( iba Severný 

a Stredný Burgerland)  a Bratislavský a Trnavský kraj na slovenskej strane.    

Programové územie 

 

 

V súlade so schválením Programu spolupráce Európskou komisiou dňa 28. júla 2015, Riadiaci orgán 

spolu so Spoločným sekretariátom programu počas rokov 2016 - 2018 vypracoval a aktualizoval kľúčové 

programové dokumenty. V roku 2018 bol kladený dôraz na prispôsobenie systému ITMS2014+ 

programovým požiadavkám, revízii programových manuálov a iných dokumentov a príručiek. Snaha 

vyústila k úspešnej dezignácii Programu v septembri 2018, čo bolo významným krokom v začatí 

implementácie Programu a umožnilo certifikáciu prvých výdavkov prijímateľov a ich deklarovanie EK 

koncom roka 2018. 

Otvorená výzva na predloženie projektov (ŽoNFP) bola zverejnená v decembri 2016 a pokrývala celkový 

rozpočet programu vo výške  71 339 118 EUR z EFRR  pre prioritné osi 1, 2, 3 a 4. Po 2 hodnotiacich 

kolách v roku 2017 s 39 predloženými projektami, nasledovalo 3. kolo v roku 2018 s termínom 

predloženia návrhov do 29.6.2018, v rámci ktorého bolo predložených 8 žiadostí. Termíny na predloženie 
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ŽoNFP pre 4. a 5. hodnotiace kolo boli schválené na 6. rokovaní Monitorovacieho výboru na 31.1. 

a 28.6.2019.   

Monitorovací výbor do konca roka 2018 schválil 32 projektov v celkovej hodnote 49,43 miliónov EUR, čo 

predstavuje 65,13% alokácie programu.  Pre 25 projektov boli vydané rozhodnutia o schválení. Úroveň 

zazmluvnenia predstavuje 36,61 miliónov EUR z EFRR zdroja – 48,24% alokácie programu. Čerpanie 

zostáva stále na relatívne nízkej úrovni a dosiahlo 1,91 milióna EUR z EFRR, t.j. 2,52% alokácie 

programu. Všetky opatrenia na zlepšenie implementácie programu viedli, o.i. k úspešnému naplneniu 

kritéria N+3, čo predstavuje jeden z hlavných míľnikov Programu v roku 2018. 

 

Redizajn webového sídla programu (www.sk-at.eu) ) bol ukončený koncom roka 2018 . Stránka má 

moderný vzhľad a je priateľská pre užívateľa. Obsahuje informácie o Programe, vrátane programovej 

dokumentácie pokyny pre žiadateľov/prijímateľov, informácie o nadchádzajúcich udalostiach. Na webovej 

stránke začala príprava webového priestoru (webspace) pre jednotlivých projektových 

prijímateľov/partnerov s predpokladom uverejnenia tejto časti stránky v prvej polovici roka 2019. 

 

Riadiaci výbor v úzkej spolupráci so Spoločným sekretariátom zorganizoval Seminár pre hlavných 

prijímateľov a partnerov dňa 15.5.2018 v Bratislave za účelom podpory efektívnej implementácie PS, na 

ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov z oboch krajín.   

Dňa 27.9.2018 sa vo Viedni v priestoroch Múzea aplikovaného umenia konala výročná konferencia  

„Kompetencie bez hraníc“ - spoločné podujatie troch programov Interreg V-A Slovenská republika – 

Rakúsko, Interreg V-A Rakúsko – Česká republika, Interreg V-A Rakúsko – Maďarsko.  Vzhľadom na 

obsiahlu prípravu a veľkosť podujatia bolo uvedené podujatie zároveň aj Dňom európskej spolupráce. 

Počas podujatia, ktoré navštívilo viac ako 180 návštevníkov bolo prezentovaných mnoho expertných 

vstupov, s dôrazom na projekty v oblasti vzdelávania a výskumu.  

http://www.sk-at.eu/

