ZHRNUTIE PRE OBČANOV
Zhrnutie pre občanov – je samostatnou prílohou, zároveň zhrnutím obsahu Výročnej správy 2017
Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko, ktorá bola vypracovaná v súlade 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 2017.
V súlade so schválením Programu spolupráce Európskou komisiou dňa 28. júla 2015, počas roka 2016
a 2017 Riadiaci orgán spolu so Spoločným sekretariátom programu vypracoval a aktualizoval kľúčové
programové dokumenty, ktoré boli následne prerokované na zasadnutiach Monitorovacieho výboru
v dňoch 20. a 21. Júna 2017 v Podersdorfe (Rakúsko) a 13. decembra 2017 v Bratislave.
Výzva na predloženie projektov (ŽoNFP), ktorá bola zverejnená v decembri 2016 a pokrývala celkový
rozpočet programu vo výške 75 892 681 EUR z EFRR pre prioritné osi 1, 2, 3 a 4. Termín uzavretia
1. hodnotiaceho kola otvorenej výzvy bol 28. Februára 2017, druhé hodnotiace kolo bolo uzavreté dňa
15. novembra 2017. V rámci prvého hodnotiaceho kola bolo predložených 26 projektových žiadostí
z čoho bolo schválených 15 projektov v celkovej výške 32,5 mil. EUR, čo predstavuje 45% z celkovej
alokácie programu. V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 13 projektových žiadostí,
schválenie projektov sa očakáva v marci 2018. V rámci prioritnej osi 3 nebol predložený žiaden projekt
a to ani v prvom ani v druhom hodnotiacom kole.
Projekt DREAM SK-AT, bol zatiaľ ako jediný zo všetkých schválených projektov označený ako
„strategický projekt“, nakoľko vykazuje veľký potenciál generujúc synergický efekt pre podunajskú
oblasť, čo výrazne prispieva aj k Dunajskej stratégii EÚ (EUSDR). Program spolupráce už vo fáze
programovania ale aj vo fáze implementácie programu venoval osobitnú pozornosť na to, aby aj iné
projekty, ktoré sa realizujú v rámci programu prispievali aj cieľom Dunajskej stratégií (EUSDR).
V dňoch 10. - 11. októbra 2017 Riadiaci orgán programu v spolupráci so spoločným technickým
sekretariátom zorganizoval seminár pre vedúcich prijímateľov a partnerov projektu (ďalej len "LB
seminár"), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 projektových partnerov z oboch krajín z 15 schválených
projektov. Ďalšie semináre LB pre sú naplánované na rok 2018.
Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo Výročné konferencia programu. Podujatie sa uskutočnilo
v inovatívnej automobilke v Bratislave. Hlavnou témou výročného podujatia boli inovácia a spolupráca
("Inovácia v spolupráci, spolupráca v oblasti inovácií") a jej význam pre cezhraničný región.
Podujatie sa vyznačovalo zaujímavými odbornými vstupmi a živou diskusiou. Po oficiálnej časti sa
uskutočnila prehliadka závodu, ktorá významným spôsobom obohatila program podujatia. Účastníci
mali možnosť vymeniť si inovatívne nápady aj s pozvanými panelovými expertmi.
S cieľom podporiť každodennú efektívnu komunikáciu so širokou verejnosťou bola spustená
Facebooková stránka programu. Prostredníctvom spustenej FB stránky ako aj existujúcej internetovej
stránky programu bude široká verejnosť ako aj programoví partneri, regionálni partneri, resp.
zainteresované strany podrobne informovaní o rôznych programových aktivitách a dosiahnutých
výsledkoch programu.

