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EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (ES) č. 1083/20061, a najmä na jeho článok 29 ods. 4,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013
zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná
spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja2, a najmä na jeho článok 8 ods. 12,
keďže:
(1)

Dňa 19. apríla 2015 predložilo Slovensko v mene všetkých členských štátov, Nórska
a Švajčiarska prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov Komisie (ďalej
len „SFC2014“) program spolupráce „Interact“ na podporu z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) v rámci cieľa Európska územná spolupráca
vo všetkých členských štátoch za účasti Nórska a Švajčiarska.

(2)

Program spolupráce vypracovali všetky členské štáty, Nórsko a Švajčiarsko
v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013
a Komisiou.

(3)

V súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 Komisia posúdila program
spolupráce a 15. júna 2015 vyslovila pripomienky podľa odseku 3 uvedeného článku.
Slovensko poskytlo doplňujúce informácie a 7. júla 2015 predložilo revidovaný
program spolupráce.

(4)

Komisia skonštatovala, že program spolupráce prispieva k stratégii Únie
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s nariadením (EÚ)
č. 1299/2013 a nariadením (EÚ) č. 1303/2013.

(5)

Okrem informácií, ktoré sa vyžadujú v článku 8 ods. 2 prvom pododseku písm. e) a
článku 8 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, obsahuje program spolupráce
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všetky prvky uvedené v článku 8 ods. 1 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 a bol
vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu
Komisie (EÚ) č. 288/20143.
(6)

Podľa článku 76 druhého odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 toto rozhodnutie
predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20124. Je však potrebné bližšie určiť prvky
potrebné z hľadiska viazania rozpočtových prostriedkov v súvislosti s príslušným
operačným programom.

(7)

Podľa článku 8 ods. 2 prvého pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 je
potrebné na každý rok stanoviť výšku celkových rozpočtových prostriedkov
plánovaných na podporu z EFRR. Zároveň je potrebné špecifikovať výšku celkových
rozpočtových prostriedkov na podporu z EFRR a výšku vnútroštátneho
spolufinancovania na celé programové obdobie pre program spolupráce a pre každú
prioritnú os.

(8)

Podľa článku 120 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné stanoviť mieru
spolufinancovania pre každú prioritnú os a uviesť, či sa miera spolufinancovania
prioritnej osi uplatňuje na celkové oprávnené výdavky vrátane verejných a
súkromných výdavkov alebo na oprávnené verejné výdavky.

(9)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na stanovisko Komisie týkajúce sa súladu akejkoľvek
operácie podporovanej v rámci programu spolupráce s pravidlami štátnej pomoci
uplatniteľnými v čase poskytnutia podpory.

(10)

V súlade s článkom 8 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 by sa teda mali schváliť
prvky programu spolupráce uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a), písm. b)
bodoch i) až vi), písm. c) bodoch i) až iv), písm. d), odseku 3, odseku 4 písm. a)
bodoch ii) až vi) a písm. b) a odsekoch 8 a 9 uvedeného článku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Týmto sa schvaľujú nasledujúce prvky programu spolupráce „Interact“ na podporu
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci cieľa Európska územná spolupráca
(ETC) vo všetkých členských štátoch, v Nórsku a vo Švajčiarsku na obdobie od
1. januára 2014 do 31. decembra 2020, ktoré boli predložené v konečnom znení 7. júla 2015:
a)
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odôvodnenie výberu tematických cieľov, zodpovedajúcich investičných priorít
a pridelených finančných prostriedkov, ako sa uvádza v oddieloch 1.1.2 a 1.2
programu spolupráce;
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor
operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa
Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o vzor programov
spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 87, 22.3.2014, s. 1).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
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b)

prvky, ktoré sa pre každú prioritnú os vyžadujú v článku 8 ods. 2 prvom pododseku
písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, ako sa uvádza v oddiele 2 programu
spolupráce s výnimkou oddielov 2.A.8 a 2.B.6;

c)

prvky finančného plánu, ktoré sa vyžadujú podľa článku 8 ods. 2 prvého pododseku
písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, ako sa uvádza v tabuľkách 15, 16 a 17
oddielu 3 programu spolupráce;

d)

integrovaný prístup k územnému rozvoju, ktorý ukazuje, ako program spolupráce
prispieva k dosiahnutiu jeho cieľov a očakávaných výsledkov, ako sa stanovuje
v oddiele 4 programu spolupráce;

e)

vykonávacie ustanovenia, v ktorých sa stanovuje orgán alebo orgány určené na
vykonávanie kontrolných úloh a zodpovedné za vykonávanie audítorských úloh,
vykonávacie ustanovenia, v ktorých sa stanovuje postup vytvorenia spoločného
sekretariátu a ktorými sa stanovuje súhrnný opis riadiacich a kontrolných opatrení,
ako aj tie ustanovenia, ktorými sa stanovuje rozdelenie záväzkov medzi všetkými
členskými štátmi, Nórskom a Švajčiarskom v prípade finančných opráv uložených
riadiacim orgánom alebo Komisiou, ako je stanovené v tabuľke 22 a oddieloch 5.2,
5.3 a 5.4 programu spolupráce;

f)

subjekt, ktorému má Komisia poukazovať platby, ako sa uvádza v tabuľke 21 (len
časť odkazujúca na subjekt, ktorému Komisia poukazuje platby).
Článok 2

Prostredníctvom programu spolupráce sa podporia tieto prioritné osi:
a)

prioritná os 1 „Rozvoj a poskytovanie služieb“;

b)

prioritná os 2 „Technická pomoc“.
Článok 3

Oblasť programu sa vzťahuje na celé územie Únie, Nórsko a Švajčiarsko.
Článok 4
Výdavky sú oprávnené od 1. januára 2014.
Článok 5

SK

1.

Maximálna výška celkových rozpočtových prostriedkov plánovaných na podporu
z EFRR je stanovená v prílohe I.

2.

Výška celkových finančných prostriedkov na program spolupráce je stanovená na
39 392 594 EUR a má sa financovať z rozpočtového riadku 13 03 64 01 [Európsky
fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Európska územná spolupráca] v súlade
s nomenklatúrou všeobecného rozpočtu Únie na rok 2015.

3.

Miera spolufinancovania pre každú prioritnú os je stanovená v prílohe II. Miera
spolufinancovania pre každú prioritnú os sa uplatňuje na oprávnené verejné výdavky.
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Článok 6
Toto rozhodnutie je určené všetkým členským štátom.
V Bruseli 13. 8. 2015

Za Komisiu
Neven MIMICA
člen Komisie
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