Bod č.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
11. novembra 2020

Informácia
o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
a príprave Programu INTERACT IV 2021 – 2027
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu; materiál
3. Stanoviská komisií

Zodpovední:
Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Petra Masácová
riaditeľka Odboru INTERACT
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:
Mgr. Dagmar Kyseľová
vedúca oddelenia riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERACT
Eva Krutá
referentka oddelenia riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERACT
Bc. Stanislava Tomanová
referentka oddelenia riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERACT

Bratislava
november 2020

Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .../2020
zo dňa 11. 11. 2020
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
predloženú Informáciu o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
a príprave Programu INTERACT IV 2021 – 2027
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Dôvodová správa

O programe spolupráce
INTERACT III 2014 - 2020
Program spolupráce INTERACT III je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj
„Interreg“) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ,
v Nórsku a vo Švajčiarsku. Je zameraný na poskytovanie služieb v oblasti zvyšovania kvality
riadenia programov, zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych
nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
(ďalej aj „EZÚS“) alebo makroregionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a
správnymi orgánmi v Európe a zodpovedá za propagáciu výsledkov územnej spolupráce.
Program spolupráce INTERACT III (ďalej aj „INTERACT“) je špecifický v tom, že neprideľuje
nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje
služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň).
INTERACT poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov
a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické
príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre
programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca/Interreg.
Ciele programu:
1. Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg.
2. Zlepšenie kapacity pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce
Interreg.
3. Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad
prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových
fondov, makroregionálnych stratégií a i.
Na webovej stránke www.interact-eu.net sa nachádzajú všetky potrebné informácie o činnosti
programu spolupráce INTERACT III a o jeho aktivitách.
Bratislavský samosprávny kraj vykonáva úlohy riadiaceho orgánu programu spolupráce
INTERACT už od roku 2008, najskôr v programovom období 2007 - 2013 a následne i
v aktuálnom programovom období 2014 - 2020. Vzhľadom na svoju doterajšiu profesionalitu
zamestnancov, prístup a komunikáciu, dôveru členských štátov dostal i na programové
obdobie 2021 - 2027.

Aktivity programu
Program spolupráce realizuje každoročne niekoľko stoviek aktivít, ktorých
rozpätie siaha od individuálneho poradenstva až po vývoj softvérových
riešení pre elektronické monitorovanie implementácie programov územnej
spolupráce. Medzi najdôležitejšie nástroje a iniciatívy, ktoré INTERACT
vytvoril, patria najmä:
Vzorové formuláre tzv. HIT (Harmonized Implementation Tools) –
INTERACT pripravil v spolupráci s programami územnej spolupráce sadu vzorových
dokumentov (napr. žiadosť o nenávratný finančný príspevok, návrh zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku, návrh kontrolných formulárov, návrh pravidiel oprávnenosti atď.). Cieľom
je zjednotiť formuláre používané v programoch územnej spolupráce a uľahčiť tak orientáciu pri
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vypĺňaní formulárov nielen žiadateľom o finančný príspevok, ale aj kontrolórom. Tieto
formuláre slúžia aj ako podklad pre tvorbu elektronického monitorovacieho systému.
Iniciatíva KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes) –
na webovej stránke www.keep.eu je možné nájsť viac ako 23 800 projektov
Európskej územnej spolupráce/Interreg, ENI (Nástroj európskeho susedstva
a partnerstva) a IPA (Nástroj predvstupovej pomoci), ktoré boli realizované od
roku 2000 až po súčasnosť. Užívatelia môžu vyhľadávať projekty podľa
rôznych kritérií, napr. krajina, kde bol projekt realizovaný; program spolupráce, z ktorého boli
čerpané prostriedky; téma, ktorá zaujíma užívateľa atď.
eMS (elektronický monitorovací systém) – informačný systém, vyvíjaný
a spravovaný INTERACTom, ktorý slúži na uchovávanie a prenos finančných
údajov a ukazovateľov, monitorovanie a podávanie správ o programoch
spolupráce. Informačný systém môžu zadarmo využívať všetky programy
spolupráce, a taktiež ho upravovať podľa svojich potrieb. Systém eMS využíva
35 programov európskej spolupráce a podľa odhadov tak ušetria spolu 20 miliónov EUR,
ktoré môžu využiť na iné aktivity. INTERACT v súčasnosti vyvíja nový systém, ktorý bude slúžiť
Interreg programom v období 2021 - 2027.
Interreg portál – INTERACT vyvinul portál pre
všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie v oblasti
Európskej
územnej
spolupráce.
Portál
www.interreg.eu prináša prehľad informácie o
všetkých programoch Európskej územnej spolupráce/Interrreg, o možnostiach získania
prostriedkov z týchto programov, výzvy, ale i pracovné príležitosti a novinky.
Online learning – INTERACT v roku 2019 spustil
možnosť vzdelávať sa z pohodlia vlastnej kancelárie.
Na
stránke
www.learning.interact-eu.net
je
momentálne
dostupných
24
online
kurzov
v angličtine, napr. Evaluation: what to consider for
a good start to 2020+, Introduction to facilitation skills, Digital Storytelling, Making your writing
work, Project idea generation, Project development, Programme management for beginners,
SCOs explained.

Špeciálny rok 2020
Pandémia COVID-19 ovplyvnila situáciu na celom svete a program INTERACT
nebol výnimkou. V prvom rade bolo treba chrániť zdravie zamestnancov,
pracujúcich v piatich rôznych krajinách, ale súčasne aj veľmi rýchlo prispôsobiť
všetky aktivity novej situácii. Interreg programy sú momentálne sústredené na
prípravu po roku 2020 a podpora od INTERACTu je pre ne dôležitá. Situáciu
veľmi uľahčil fakt, že experti zamestnaní v programe už boli zvyknutí pracovať v online
priestore, a svoje zručnosti začali okamžite zdokonaľovať. Osobné stretnutia boli zrušené
a minimálne do konca roka 2020 sa budú všetky medzinárodné aktivity uskutočňovať výlučne
virtuálne. Pandemickú situáciu pozorne sledujeme a pracovný plán sa riadi podľa nariadení
v jednotlivých krajinách. Napriek nepriaznivej situácii
INTERACT naďalej vykonáva aktivity v zmysle
pracovného plánu a napĺňa ciele programu. Od
začiatku pandémie INTERACT monitoruje situáciu na
Slovensku a v členských krajinách, zabezpečuje online
stretnutia, ktorých sa zúčastňuje, na účely výmeny
informácií a skúseností s riešením krízovej situácie,
resp. pomáha pri zdieľaní best practices a
operatívnych riešení, ktoré si takéto okolnosti
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vyžadujú. Podporuje aktivity zamerané na minimalizáciu dopadov spôsobených pandémiou,
napr. vynakladá maximálnu snahu na rýchle a efektívne sprocesovanie žiadostí o platbu
prijímateľov, intenzívne komunikuje s EK, zástupcami Interreg programov a s prijímateľmi, aby
bolo zabezpečené či už dodanie služieb alebo plynulosť informačných tokov. INTERACT
vynakladá maximálnu snahu a podporu pri zachovávaní normálneho pracovného a
súkromného života nielen svojich zamestnancov, ale aj všetkých zúčastnených strán.

Štruktúra programu
Riadiacim orgánom Programu spolupráce INTERACT III je
Bratislavský samosprávny kraj.

Prehľad celej štruktúry je nasledovný:
Orgán PS INTERACT III 2014 - 2020
Riadiaci orgán
INTERACT sekretariát
Certifikačný orgán
Orgán auditu
INTERACT kancelária Turku (Fínsko)
INTERACT kancelária Valencia (Španielsko)
INTERACT kancelária Viborg (Dánsko)
INTERACT kancelária Viedeň (Rakúsko)

Hosťujúca inštitúcia/prijímateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce a ekonomiky Fínskej
republiky
Región Valencia
Dánsky úrad pre podnikanie
Mesto Viedeň

Úlohy riadiaceho orgánu
Úlohy riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu vyplývajú
z nariadení Európskej únie. V slovenských podmienkach tieto úlohy bližšie
špecifikuje dokument „Systém riadenia a implementácie Programu
spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020“, ktorý je
schválený vládou Slovenskej republiky. Riadiaci orgán je zodpovedný za
celkovú koordináciu implementácie programu tak, aby splnil všetky
stanovené ciele, efektívne hospodáril so zverenými prostriedkami a aby systém fungoval
v súlade s nariadeniami EU a legislatívou SR. Členské krajiny každý rok schvaľujú plán práce
programu a riadiaci orgán následne predkladá informáciu o jeho plnení. Na príprave programu
sa podieľajú okrem riadiaceho orgánu a INTERACT Sekretariátu aj všetky štyri kancelárie
a pracovný plán je vytváraný zdola nahor, t.j. všetci experti programu sú súčasťou celého
procesu prípravy.

Finančná alokácia a čerpanie
Celková výška príspevku pre program spolupráce INTERACT III 2014 –
2020 zo strany Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 392 594,00
EUR, národné spolufinancovanie 30 členských krajín je vo výške 15 %, t.
j. 6 951 635,00 EUR (za Slovenskú republiku prispieva Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky). Z celkovej finančnej alokácie
46 344 229,00 EUR je 93 % vyčlenených na financovanie poskytovania služieb a tvorbu
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nových nástrojov, ktoré vykonávajú INTERACT kancelárie v Turku, Valencii, Viborgu, Viedni a
INTERACT sekretariát. Zvyšných 7% je určených na technickú podporu, t. j. riadenie
programu, výkon certifikácie a audity.
Čerpanie programu spolupráce je k 16.10.2020 vo výške 50,73% celkovej alokácie, čo ho radí
na druhé miesto v čerpaní všetkých programov Európskych štrukturálnych a investičných
fondov na území Slovenskej republiky. Priemer čerpania za celú Slovenskú republiku je
36,25%1.

Príprava programu INTERACT IV 2021 - 2027
V máji 2018 Európska komisia zverejnila návrh nariadení na programové
obdobie 2021-2027. V návrhu nariadenia o Európskej územnej spolupráci
sú uvedené taktiež aktivity, ktoré vykonáva program INTERACT. Na
základe tejto skutočnosti sa rozhodli členské krajiny začať s prípravou
programu spolupráce INTERACT IV. O veľkom záujme podieľať sa na
tvorbe programu svedčí i fakt, že v programovacej skupine je zastúpených
15 krajín, medzi nimi Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Intenzívna príprava
nového programu pokračuje i naďalej, uskutočnilo sa 6 zasadnutí programovacej skupiny a tri
zasadnutia programovacieho výboru, v ktorom sú zastúpené všetky zúčastnené krajiny.
V novom programe bude zastúpených 29 krajín (všetky členské krajiny EÚ, Nórsko
a Švajčiarsko). Veľká Británia sa rozhodla po Brexite ukončiť svoje členstvo vo všetkých
Interreg programoch, a nebude ani súčasťou INTERACTu IV.
Riadiacim orgánom ostáva i naďalej Bratislavský samosprávny kraj, ktorému zveril túto úlohu
Programovací výbor pre program INTERACT IV na svojom prvom zasadnutí dňa 04.12.2019
v Bukurešti. Úlohy orgánu auditu a orgánu, vykonávajúceho činnosti podľa čl. 70
navrhovaného všeobecného nariadenia budú nateraz v gescii Ministerstva financií SR.
Návrh textu programu INTERACT IV píšu pracovníci programu vo vlastnej réžii, v mesiacoch
október-november 2020 sa bude konať verejná konzultácia a taktiež online podujatie určené
pre verejnosť k navrhovanému smerovaniu a cieľom programu.
V priebehu mesiacov december 2020 – január 2021 je naplánovaná finalizácia programu
a následne bude potrebné zabezpečiť súhlasné stanoviská všetkých zúčastnených krajín
s textom programu a so spolufinancovaním. V polovici roka 2021 je predpoklad predloženia
návrhu programu na EK a do konca roka 2021 jeho schválenie. Aktivity nového programu by
mali byť spustené v polovici roka 2022.
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Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR)
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