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N á v r h    u z n e s e n i a

z rokovania
Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

zo dňa 30. júna 2008

Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ

B.  schvaľuje

B. 1  Národné riadenie programu INTERACT II pre programové obdobie 2007-2013

C.  ukladá

generálnej riaditeľke sekcie podporných programov

C.1  zapracovať pripomienky z rokovania IDMV 

T: 4.7.2008

C.2   zverejniť materiál na webovej stránke MH SR

T: 10.7.2008
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Predkladacia správa

Materiál  je  predkladaný  na  rokovanie  IDMV  pre  fondy  EÚ  (ďalej  len  „IDMV“) 
v nadväznosti na rozpracovanie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na 
rok 2008.

V podmienkach SR funkciu Národného kontaktného bodu pre program INTERACT II 
v súlade s uznesením vlády SR č. 562/2007 zo dňa 27. júna 2007 vykonáva MH SR. V rámci 
organizačnej  štruktúry  MH  SR  uvedená  problematika  spadá  do  kompetencie  sekcie 
podporných programov/odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Program INTERACT je programom technickej pomoci pre implementáciu programov 
spadajúcich do cieľa európska teritoriálna spolupráca (ďalej len „ETS“), v ktorého rámci MH 
SR  zabezpečuje  implementáciu  programu  INTERREG  IVC,  MŽP  SR  dva  programy 
transnacionálnej  spolupráce  (centrálny  priestor  Európy,  juhovýchodný  priestor  Európy)  a 
MVRR  SR  štyri  programy  cezhraničnej  spolupráce  (slovensko-rakúska  spolupráca, 
slovensko-poľská spolupráca, slovensko-maďarská spolupráca, slovensko-česká spolupráca). 
MVRR SR tiež participuje na štvorlaterálnom programe – ENPI (Slovensko – Maďarsko – 
Rumunsko -  Ukrajina).  Problematika  ETS,  ktorá  je  predovšetkým smerovaná  do  verejnej 
správy  nie  je  vôbec  rozpracovaná  v  rámci Národného  strategického  referenčného  rámca 
Slovenskej republiky 2007 – 2013 (ďalej len „NSRR“) ako ponúkaná iniciatíva Európskeho 
spoločenstva  členským štátom.  Takýmto spôsobom sa SR na základe  projektu BSK bude 
môcť vo väčšej miere zapojiť do ETS a vytvoriť väčšie predpoklady pre samosprávne kraje, 
ako aj aktérov na regionálnej úrovni na tvorbu samostatných projektov. 

Funkciu  riadiaceho  orgánu  (ďalej  len  „RO“)  pre  program  INTERACT  II  pre 
programové obdobie 2007 - 2013 vykonáva na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru 
(ďalej len „MV“) zo dňa 4. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“). 
Funkciu certifikačného orgánu a orgánu auditu vykonáva Ministerstvo financií SR .

Cieľom  predkladaného  materiálu  je  popísať  riadiacu  a implementačnú  štruktúru 
programu INTERACT II, popísať úlohy jednotlivých subjektov zapojených do implementácie 
programu,  ako  aj  informovať  o  úlohách  Národného  kontaktného  bodu  v oblasti  riadenia 
programu INTERACT II na národnej úrovni.

Predložený materiál je rozdelený na nasledovné časti:

1. Všeobecná informácia k programom ETS; 
2. Informácia o operačnom programe INTERACT  II;
3. Subjekty zapojené do operačného programu;
4. Zodpovednosť a úlohy subjektov zapojených do operačného programu;
5. Memorandum  k implementácii  operačného  programu  INTERACT  II 

v programovom období 2007 - 2013 medzi vládou SR a BSK.

Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  úlohy  Národného  kontaktného  bodu  vyplývajú 
z nadnárodných  dokumentov,  nebol  predkladaný  materiál  predmetom  pripomienkového 
konania IDMV.

3



1. Všeobecná informácia k programom ETS

Operačný  program INTERACT  II  (ďalej  len  „program  INTERACT“)  je  súčasťou 
cieľa ETS v rámci štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „ŠF EÚ“) podľa článku 6, odseku 3 
nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  ES  č.  1080/2006.  Program  INTERACT  II  je 
nadnárodným  spoločným  programom  pre  členské  krajiny  EÚ  27  vrátane  Švajčiarskej 
konfederácie a Nórskeho kráľovstva.

V podmienkach SR funkciu Národného kontaktného bodu pre program INTERACT II 
v súlade s uznesením vlády SR č. 562/2007 zo dňa 27. júna 2007 vykonáva MH SR. V rámci 
organizačnej  štruktúry  MH  SR  uvedená  problematika  spadá  do  kompetencie  sekcie 
podporných programov/odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Program INTERACT je programom technickej pomoci pre implementáciu programov 
spadajúcich do cieľa ETS,  v ktorého rámci  MH SR zabezpečuje  implementáciu programu 
INTERREG  IVC,  MŽP SR dva  programy transnacionálnej  spolupráce  (centrálny  priestor 
Európy, juhovýchodný priestor Európy) a MVRR SR štyri programy cezhraničnej spolupráce 
(slovensko-rakúska  spolupráca,  slovensko-poľská  spolupráca,  slovensko-maďarská 
spolupráca,  slovensko-česká  spolupráca).  MVRR  SR  tiež  participuje  na  štvorlaterálnom 
programe – ENPI (Slovensko – Maďarsko – Rumunsko - Ukrajina).

ETS  svojimi  aktivitami  podporuje  nadnárodné  projekty,  ktoré  vytvárajú  dobrú 
regionálnu  a prihraničnú  spoluprácu,  ako  v súkromnom  sektore  predovšetkým  v podpore 
malých a stredných podnikateľov (ďalej „MSP“), tak aj pre verejnú správu. Na druhej strane 
vytvára prostredníctvom tzv. manažmentu systém a podmienky na výmenu skúseností medzi 
jednotlivými regiónmi a verejnou správou. 

Cieľ ETS predstavuje jeden z troch cieľov ŠF EÚ, pričom v podmienkach SR nebol 
zahrnutý do NSRR SR 2007 – 2013. V nadväznosti  na uvedené je potrebné zdôrazniť,  že 
práve pre verejnú správu predstavuje uvedený program veľký význam  z pohľadu získavania 
nových  skúseností  pri  implementácii  jednotlivých  programov  od  regiónov  EÚ  15. 
Prostredníctvom tohto cieľa,  resp.  programov ETS bude verejným subjektom umožnené a 
uľahčené zapájať sa do rôznych programov a iniciatív ES, ktoré sú financované jednak zo ŠF 
EÚ ale aj iných finančných nástrojov bilaterálnej spolupráce. Získanie uvedených skúseností 
vyplývajúcich z programu INTERACT II  bude dôležitým elementom hlavne pre jednotlivých 
regionálnych aktérov, ktorí sa budú môcť individuálne zapájať do rôznych iniciatív najmä 
v období,  keď  ekonomika  SR  dosiahne  takú  úroveň,  že  nebude  môcť  byť  zaradená  do 
kohéznej politiky. 

2. Informácia o programe INTERACT II

Program INTERACT II  bol  vypracovaný  Úradom spolkového  kancelára  Rakúskej 
republiky v úzkej  spolupráci  so  všetkými  relevantnými  národnými  orgánmi  a inštitúciami. 
Programový  dokument  vychádza  zo  skúseností  programu  INTERACT  I,  pričom 
v predchádzajúcom programovom období 2004 - 2006 funkciu RO pre program INTERACT 
I  vykonával Úrad spolkového kancelára Rakúskej republiky. 

Koncom decembra 2007 Úrad spolkového kancelára Rakúskej republiky rezignoval 
z pozície  Riadiaceho  orgánu pre program INTERACT II.  V tejto  súvislosti  bolo  potrebné 
viackolovou procedúrou zabezpečiť výber nového riadiaceho orgánu. Na základe výsledkov 
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hlasovania  v monitorovacom  výbore  pre  program  INTERACT  II  zo  dňa  4.  marca  2008 
funkciu Riadiaceho orgánu vykonáva BSK, ktorý dostal dôveru zástupcov 18 členských krajín 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že druhý kandidát 
v zastúpení Helénskej republiky získal len 7 hlasov.

Program INTERACT II je súčasťou cieľa ETS v rámci ERDF podľa článku 6, odseku 
3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1080/2006. 

Cieľom  programu  INTERACT  II  je  identifikovať,  popísať  a rozširovať  prístupy 
a postupy  správneho  riadenia  v oblasti  cezhraničnej,  nadnárodnej  a interregionálnej 
spolupráce  v rámci  EÚ.  Vzájomná  spolupráca  inštitúcií  z členských  štátov,  ako  aj  ich 
spolupráca so susednými krajinami predstavuje mimoriadne zložitú úlohu a kladie dodatočné 
a špecifické nároky na riadenie a správu takýchto programov. Z uvedeného dôvodu program 
INTERACT  II  je  vo  svojej  podstate  programom  technickej  pomoci,  ktorého  cieľom  je 
zlepšovať vykonávanie a napĺňanie programov v rámci cieľa ETS.

Hlavnou úlohou programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom 
pri  účinnejšej  a efektívnejšej  implementácii  programov  ETS vzhľadom na  to,  že  správne 
riadenie  bolo  označené  za  hlavný  predpoklad,  ktorý  je  potrebné  realizovať  v rámci  ETS. 
Program INTERACT II poskytuje podporu zameranú na inováciu mnohých aspektov riadenia 
programov v rámci cieľa ETS, napríklad finančného hospodárenia a vykonávania projektov. 
Takisto  sa usiluje  poskytovať nástroje  a know - how pre riadenie  inštitucionálnych zmien 
a prispôsobenie sa novým štandardom riadenia kvality. V tomto úsilí program INTERACT II 
dosiahne viacero miestnych a regionálnych aktérov zodpovedných za programy cezhraničnej 
spolupráce, napríklad predstaviteľov orgánov, ktoré sú súčasťou výborov na monitorovanie 
programov  alebo  sú  zapojené  do  vykonávania  projektov.  Implementácia  cieľa  ETS  si 
vyžaduje hlavne špecifické nadnárodné know - how, ktoré býva málokedy k dispozícii  na 
národnej alebo regionálnej úrovni.  Platí to najmä pre nadnárodné a interregionálne programy 
v rámci súčasných zameraní B a C iniciatívy INTERREG III.

Program INTERACT II je spoločným nadnárodným programom pre krajiny EÚ 27 
vrátane  pridružených  krajín  Nórskeho  kráľovstva  a Švajčiarskej  konfederácie  ako  aj 
pristupujúcich krajín k programom v rámci cieľa ETS prostredníctvom nástroja predvstupovej 
pomoci  (ďalej  len  „IPA“).  Nadnárodné  orgány  pre  program  INTERACT  II  tvoria 
monitorovací  výbor,  riadiaci  orgán,  certifikačný  orgán,  orgán  auditu,  spoločný  technický 
sekretariát,  štyri  informačné  body  (Španielsko,  Fínsko,  Dánsko,  Rakúsko)  a národné 
kontaktné  body.  Národné  kontaktné  body,  ktoré  sú  vytvorené  v jednotlivých  krajinách 
participujúcich na implementácii programu INTERACT II by mali pomôcť prekonať jednak 
jazykovú bariéru ako aj lepšie dosiahnuť potenciálne cieľové skupiny na regionálnej úrovni. 
Samostatná podpora je venovaná programu európskej susedskej spolupráci cez tzv. program 
európskej  politiky  susedstva  (ďalej  len  „ENPI“),  v  ktorom  bude  potrebné  samostatne 
rozbehnúť  spoluprácu  s Európskou  komisiou  predovšetkým  s  príslušným Generálnym 
riaditeľstvom (DG Aid CO) a implementačne cez Taliansko a Fínsko. 

Štruktúra programu INTERACT II vychádza z priority príprava a poskytovanie 
služieb  a priority  technickej  pomoci, pričom  prvá  priorita sa  venuje  tvorbe  obsahu, 
poskytovaniu  a rozširovaniu  služieb  a produktov  založených  na  najlepších  postupoch, 
poznatkoch  a skúsenostiach  aktérov  v oblasti  územnej  spolupráce.  Jej  súčasťou  sú  aj 
podporné aktivity, príprava nástrojov, riadenie kvality, ako aj zdokonaľovanie rozširujúcej sa 
siete  cieľových  skupín  a iných  aktérov  v oblasti  územnej  spolupráce,  ktorí  môžu  aktívne 
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prispievať k procesu tvorby a zdieľania poznatkov.  Druhou prioritou je technická pomoc, 
ktorá slúži na uskutočňovanie príprav, riadenia, hodnotenia, informovania a kontroly v rámci 
operačných  programov  spolu  s  činnosťami  na  posilnenie  administratívnej  kapacity  pri 
implementácii fondov.

V programovom období 2007 - 2013 je pre program INTERACT II z fondu ERDF 
vyčlenených celkovo cca 30 mil. EUR, pričom ďalších 5 mil. EUR pochádza z pravidelných 
národných príspevkov (obdobie rokov 2007 - 2013) jednotlivých krajín participujúcich na 
programe. 

3. Subjekty zapojené do operačného programu 

Implementačný proces programu INTERACT II je potrebné nastaviť na podmienky 
SR  tak,  aby  boli  plne  dodržané  platné  národné  a nadnárodné  postupy  a  procedúry  pre 
programové  obdobie  2007  –  2013.  V tejto  súvislosti  je  potrebné  zdôrazniť,  že  systém 
implementácie ŠF EÚ, ktorý v súčasnosti funguje v rámci SR, bol ocenený zo strany  MV, 
čiže  27  členskými  štátmi  EÚ  a Nórskeho  kráľovstva,  Švajčiarskej  konfederácie  ako 
aj predstaviteľmi EK.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že program INTERACT II nie je súčasťou NSRR SR na 
roky 2007 –  2013,  schváleného  uznesením vlády  SR č.  832/2006  ako  aj  skutočnosti,  že 
MVRR SR neplní pre tento program funkciu centrálneho koordinačného orgánu, boli do celej 
implementácie programu INTERACT  II  na základe uznesenia vlády SR č. 283/2008 zo dňa 
7. mája 2008 zapojené nasledovné subjekty:

• vládu SR, v zastúpení podpredsedu vlády SR; 

• BSK v pozícii riadiaceho orgánu; 

• MF SR v pozícii certifikačného orgánu a orgánu auditu; 

• MH SR ako národný kontaktný bod pre program INTERACT II; 

• MŽP  SR  ako  orgán  zodpovedný  za  implementáciu  dvoch  transnacionálnych 
programov; 

• MVRR SR ako orgán zodpovedný za implementáciu štyroch programov cezhraničnej 
spolupráce a jedného programu ENPI. 

Podpredseda vlády SR v zastúpení vlády SR bude zabezpečovať koordinačnú úlohu 
medzi vládou SR a BSK ako riadiacim orgánom pre program INTERACT II. Východiskom 
spolupráce  vlády  SR  a BSK  bude  Memorandum  k implementácii  operačného  programu 
INTERACT II v programovom období 2007 - 2013. Koordinačná úloha podpredsedu vlády 
SR vyplýva zo skutočnosti, že riadenie a implementácia spoločného nadnárodného programu 
pre  27  členských  krajín  EÚ  vrátane  Švajčiarskej  konfederácie  a Nórskeho  kráľovstva  je 
prestížnou záležitosťou nielen pre BSK ale aj pre SR.

Ostatné  činnosti  vyplývajúce  z nariadení  ES  zabezpečuje  BSK  ako  riadiaci  orgán 
priamo,  pričom  bude  plne  využívať  spoločný  technický  sekretariát  vo  Viedni/Bratislave. 
Implementačnými  jednotkami  sú v súlade  so schváleným programom štyri  INTERACT II 
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body, ktorých sídlo je vo Fínsku, Dánsku, Španielsku a Rakúsku. Špecifické postavenie bude 
mať  Taliansko  a Fínsko,  ktoré  budú  zabezpečovať  aj  program  ENPI  v spolupráci  s DG 
AidCo. 

BSK  ako  riadiaci  orgán  bude  v súlade  s nariadeniami  ES  zabezpečovať  kontrolu 
v zmysle čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) 1828/2006. 
Pri  INTERACT II  bodoch sú vybrané audítorské spoločnosti,  ktoré  zabezpečujú  overenie 
výdavkov. Audítorské spoločnosti sú garantované hosťujúcou krajinou, v rámci ktorých bol 
INTERACT II bod zriadený a sú nezávislé od INTERACT II bodu. 

BSK zabezpečí  v súlade  so  „Systémom finančného  riadenia  štrukturálnych  fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“ všetky činnosti tak, aby MF SR 
plniace si úlohy certifikačného orgánu mohla byť vyplatená zálohová platba v zmysle čl. 82 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 na mimorozpočtové účty certifikačného orgánu. 

Jednotlivé  činnosti  riadiaceho  orgánu,  certifikačného  orgánu,  orgánu  auditu, 
spoločného  technického  sekretariátu,  jednotlivých  INTERACT  II  bodov  a národných 
kontaktných  bodov  vyplývajú  priamo  z  programu  INTERACT  II,  ktorý  bol  schválený 
nadnárodným  monitorovacím  výborom  27  členských  krajín  EÚ  vrátane  Švajčiarskej 
konfederácie a Nórskeho kráľovstva a následne dňa 4. decembra 2007 Európskou komisiou.

Schéma funkčného usporiadania:
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Legenda:

EK  -   Európska komisia
MV -  monitorovací  výbor  (27  zástupcov členských  krajín  EÚ,  vrátane  Švajčiarskej  konfederácie  a Nórskeho 
kráľovstva)
Riadiaci systém  - (BSK – riadiaci orgán, MF SR – certifikačný orgán a orgán auditu)
Kontaktné body - (Viedeň, Viborg, Valencia, Turku)
Spoločný technický sekretariát -  Viedeň/Bratislava 
Sieť TNC - (nadnárodné programy)
IPA -  (pristupujúce krajiny)
Národná kontaktná osoba -  (MH SR – národný kontaktný bod)

4. Zodpovednosť a úlohy subjektov zapojených do operačného programu

4.1 Riadiaci orgán

Riadiaci orgán po dohode s monitorovacím výborom: 

• vytvorí spoločný technický sekretariát (ďalej len „STS“), ktorý zohráva dôležitú úlohu 
pri riadení programu a tvorbe obsahu;

• vstúpi  do  zmluvného  vzťahu  s decentralizovanými  vykonávacími  orgánmi,  tzv. 
INTERACT II  bodmi  (ďalej  len „IB“),  ktoré zabezpečujú vlastnú realizáciu programu 
v prospech cieľových skupín (regionálne siete, sieť nadnárodnej spolupráce a pod.).

Medzi  riadiacim  orgánom,  spoločným  technickým  sekretariátom  a INTERACT  II 
bodmi  budú  existovať  silné  organizačné  väzby  v súvislosti  so  spoločnou  prípravou 
a implementáciou  viacročného  pracovného  programu  a ročných  plánov  práce.  Vyššie 
uvedené orgány spoločne tvoria riadiaci systém programu INTERACT II. 

V členských štátoch je potrebné zároveň vytvárať príslušné národné kontaktné body, 
ktorým v zmysle  uznesenia  vlády SR č.  562/2007 v podmienkach Slovenskej republiky je 
Ministerstvo hospodárstva SR.  

Členské štáty zapojené do programu INTERACT II vymenovali nasledujúcu inštitúciu 
ako riadiaci  orgán,  ktorý  má  konať  v ich  mene,  podľa  článku  59  nariadenia  Rady ES č. 
1083/2006 

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
Bratislava

V zmysle  článku  60,  bodov  a-k  nariadenia  Rady  ES  č.  1083/2006  a článku  15 
nariadenia Rady ES č. 1080/2006 je riadiaci  orgán zodpovedný za efektívnosť a účinnosť 
riadenia  a  vykonávania  operačného  programu  v  súlade  so  zásadou  riadneho  finančného 
hospodárenia. V rámci toho zodpovedá aj za vzájomnú previazanosť a koordináciu programu. 
Aby mohol riadiaci  orgán vykonávať tieto úlohy v oblastiach,  v ktorých nemožno uplatniť 
národnú  jurisdikciu,  podpíšu  sa  príslušné  právne  dokumenty  so  všetkými  zúčastnenými 
členskými  štátmi.  V nich  bude  stanovené  rozdelenie  činností  na  nadnárodnej  a národnej 
úrovni a rozdelenie úloh a povinností riadiaceho orgánu, členských štátov a v prípade potreby 

8



aj  prijímateľov  v súvislosti  s platobnými  postupmi,  monitorovaním,  finančnou  kontrolou 
a zmluvnými záväzkami.

Riadiaci orgán zodpovedá najmä za:

Vykonávanie, dodržiavanie pravidiel a koherenciu programu INTERACT II

• zabezpečenie celkovej koherencie a plnenia programu;

• zabezpečenie koherencie a koordinácie aktivít vykonávaných v rámci programu;

• usmerňovanie  práce  monitorovacieho  výboru  a príprava  a  uskutočňovanie  jeho 
strategických rozhodnutí;

• úpravu programu na základe požiadavky monitorovacieho výboru;

• vytvorenie systému pre spracovanie a distribúciu informácií o celom programe príslušným 
inštitúciám  a orgánom  v oblasti  teritoriálnej  spolupráce  (v  úzkej  spolupráci 
s monitorovacím výborom);

• aktívnu podporu zapojenia krajín v predvstupovom štádiu a iných krajín oprávnených na 
využitie nástroja predvstupovej pomoci (ďalej len „IPA“).

Uzatváranie zmlúv a podmienky finančnej kontroly
• zabezpečí vytvorenie vhodného kontrolného systému v súlade s článkom 16 nariadenia 

Rady ES č. 1080/2006 a uchovávanie záznamov o uskutočnených postupoch (audit trail);

• zabezpečí, aby riadiaci systém vhodne umožňoval finančné výkazníctvo (monitorovanie) 
a riadne  finančné  riadenia  (kontrolu)  a poskytovanie  týchto  údajov  monitorovaciemu 
výboru;

• zabezpečí efektívny systém vnútornej finančnej kontroly;

• vstúpi do zmluvného vzťahu a dohliada na činnosť spoločného technického sekretariátu;

• vstúpi  do  zmluvného  vzťahu  a dohliada  na  činnosť  kontaktných  bodov  programu 
INTERACT.

Výkazníctvo, hodnotenie
• organizuje proces hodnotenia programu;

• zostavuje a po schválení monitorovacím výborom predkladá výročnú a záverečnú správu 
o vykonávaní Komisii.

4.2  Certifikačný orgán 

Funkciu certifikačného orgánu podľa článku 61 nariadenia Rady ES č. 1083/2006 a 
článku 14, odseku 1 nariadenia č. 1080/2006 bude vykonávať nasledujúca inštitúcia: 
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Ministerstvo financií SR
Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí
Bratislava

Certifikovanie  výkazov  predbežných  a konečných  výdavkov uvedené  v  článku  61, 
odseku b nariadenia  Rady ES č.  1083/2006 vykoná osoba v rámci  certifikačného  orgánu, 
ktorá je funkčne a personálne nezávislá od služieb, ktorými sa schvaľujú žiadosti o platbu.

Certifikačný orgán zodpovedá za:

• riadenie zdrojov ERDF a národných príspevkov;

• zostavenie  certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí  o platbu a za ich predloženie 
Európskej komisii;

• príjem platieb od Európskej komisie;

• príjem národných ex-ante príspevkov;

• monitorovanie záväzkov a platieb na úrovni programu;

• monitorovanie finančného vykonávania programu;

• poukazovanie  platieb  zdrojov  ERDF  a národného  spolufinancovania  prijímateľom 
v súlade s článkom 80 nariadenia Rady ES č. 1083/2006;

• zabezpečenie,  aby sa akákoľvek suma vyplatená v dôsledku nezrovnalosti  vymohla od 
prijímateľa v súlade s článkom 17 nariadenia Rady ES č. 1080/2006.

Príspevok ERDF ako aj príspevok z národného ex-ante spolufinancovania sa vyplatí 
na jeden účet v mene certifikačného orgánu.

4.3  Orgán auditu 

Funkciu  orgánu  auditu  podľa  článku  62  nariadenia  Rady  ES  č.  1083/2006  bude 
vykonávať nasledujúca inštitúcia: 

Ministerstvo financií SR
Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov
Bratislava

Orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie, aby sa vykonávali audity s cieľom preveriť 
účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu. V prípade programu 
INTERACT  II  orgánu  auditu  pomáha  skupina  audítorov podľa  článku  14,  odseku  2 
nariadenia Rady ES č. 1080/2006, v ktorej je zástupca každého členského štátu, v ktorom sa 
nachádza prijímateľ programu INTERACT.
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Orgán auditu za pomoci skupiny audítorov zodpovedá za:

• rozhodovanie o stratégii auditu operačného programu;

• zabezpečenie,  aby  sa  audity  uskutočňovali  v súlade  s medzinárodne  uznávanými 
audítorskými štandardmi;

• predloženie  výročnej  kontrolnej  správy,  ktorá  obsahuje  nálezy  vykonaných  auditov, 
Európskej komisii;

• vydanie stanoviska o tom, či systém riadenia a kontroly funguje dostatočne účinne na to, 
aby poskytol primeranú záruku, že výkazy výdavkov, ktoré sa predkladajú Komisii  sú 
správne.

4.4  Spoločný technický sekretariát programu INTERACT 

Bez toho, aby bola dotknutá celková zodpovednosť riadiaceho orgánu podľa článku 60 
nariadenia  Rady ES č.  1083/2006,  bude riadiacemu orgánu poskytovať podporu spoločný 
technický  sekretariát  programu  INTERACT  pri  uskutočňovaní  úloh  v zmysle  článku  14, 
odseku 1 nariadenia č. 1080/06. 

Sekretariát programu INTERACT sa nachádza vo Viedni, pričom v zmluvnom vzťahu 
s ním je riadiaci  orgán,  ktorý dohliada na jeho činnosť. V priebehu II.  polroka 2008 bude 
spoločný technický sekretariát presunutý na Bratislavský samosprávny kraj.

Úlohy  sekretariátu  programu  INTERACT  prekračujú  funkcie  technických 
sekretariátov  v programoch  financovaných  z ERDF:  vzhľadom  na  špecifickú  podstatu 
programu  INTERACT  II  bude  sekretariát  programu  INTERACT  pracovať  okrem 
poskytovania funkcií technickej podpory aj ako vykonávací orgán. 

Spoločný  technický  sekretariát  programu  INTERACT  pracuje  ako  koordinátor 
riadiaceho  systému  a v rámci  svojej  funkcie  informovať,  uľahčovať,  umožňovať 
a koordinovať vykonávacie štruktúry programu INTERACT II.

Medzi úlohy sekretariátu programu INTERACT patrí:

Funkcie technického riadenia (Priorita 2):

• podporovať riadiaci  orgán a v prípade potreby orgán auditu príp. skupinu audítorov pri 
vykonávaní ich úloh;

• podporovať  monitorovací  výbor  pri  vykonávaní  jeho  úloh  (organizácia  zasadnutí, 
zostavovanie zápisníc, a pod.);

• pripravovať a vykonávať operatívne rozhodnutia monitorovacieho výboru;

• koordinovať,  spolupracovať  a sledovať pokrok v činnosti  kontaktných bodov programu 
INTERACT  prostredníctvom  zhromažďovania  tematických  správ,  monitorovania 
výstupov a finančného vykonávania;
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• zostavovať výročné a záverečné správy o vykonávaní programu;

• poskytovať informácie a zabezpečovať publicitu o programe a jeho operáciách.

Operatívne funkcie pre vykonávanie programu (Priorita 1)

• koordinovať  a podieľať  sa  na  príprave  viacročného  pracovného  programu  a ročných 
plánoch práce;

• koordinovať  prípravu  operácií  pre  prioritu  1  spolu  s kontaktnými  bodmi  programu 
INTERACT;

• pracovať  ako  vykonávací  orgán  najmä  pre  funkcie  zabezpečujúce  vnútorné  služby 
programu  a otázky  horizontálneho  zamerania,  napr.  správa  informácií  a poznatkov, 
komunikačná stratégia a vzťahy s verejnosťou, a pod.;

• viesť strategickú koordináciu v rámci  komunikačnej  skupiny a riadenie  kvality  v rámci 
skupiny pre zabezpečenie kvality;

• riadiť vývoj a implementáciu komunikačného systému programu INTERACT;

• udržiavať kontakty s vykonávacími  orgánmi,  Európskou komisiou a inými programami 
teritoriálnej spolupráce podľa článku 6, odsekov 1-3 nariadenia Rady ES č. 1080/2006;

• spolupracovať s organizáciami, inštitúciami a sieťami, ktoré súvisia s cieľmi programu.

Zároveň je zodpovedný za poskytovanie služieb na podporu nástroja ENPI na základe 
špecifických zmluvných vzťahov s Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie 
vzťahy/ Úrad pre spoluprácu EuropeAid). 

4.5   Monitorovací výbor

Podľa článku 63 nariadenia Rady ES č. 1083/2006 a článku 14, odseku 3 nariadenia 
Rady ES č. 1080/2006 sa monitorovací výbor vytvorí pre každý operačný program do troch 
mesiacov  od  dátumu  oznámenia  o schválení  operačného  programu,  pričom ako  v prípade 
nadnárodných  programov  členské  štáty  vymenujú  predstaviteľov,  ktorí  budú  členmi 
monitorovacieho výboru. Všeobecnou úlohou monitorovacieho výboru je dohliadať na kvalitu 
a účinnosť  vykonávania  programu.  Monitorovací  výbor  bude  okrem  toho  aj  naďalej 
vykonávať  riadiace  funkcie  pri  výbere  operácií,  hoci  v  programe  INTERACT  II  nebudú 
otvorené  výzvy  na  predkladanie  projektov  v rámci  programu  INTERACT.  V súvislosti  s 
programom INTERACT II budú „operácie“ znamenať viacročný pracovný program a ročné 
plány práci vykonávacích orgánov programu INTERACT II.

Monitorovací  výbor  je  zložený  z predstaviteľov  jednotlivých  členských  štátov 
a pridružených nečlenských krajín – Nórska a Švajčiarska. Nominuje ich každý členský štát 
podľa  svojich  konštitučných  a organizačných  požiadaviek.  Do monitorovacieho  výboru  je 
potrebné nominovať národných koordinátorov cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Podľa 
článku 64, odseku 2 nariadenia Rady ES č. 1083/2006 sa Európska komisia zúčastňuje na 
práci  monitorovacieho  výboru  v  poradnej  funkcii.  Poradnými  členmi  budú  okrem  toho 

12



predstavitelia  riadiaceho  orgánu,  sekretariátu  programu  INTERACT  a kontaktných  bodov 
programu INTERACT. Predstavitelia  susediacich  krajín,  ktoré  využívajú  podporu nástroja 
IPA, budú prizvaní ako pozorovatelia. Môžu sa stať plnoprávnymi členmi v prípade, že sa 
finančne podieľajú na programe.

Ministerstvo hospodárstva SR na jednotlivých zasadnutiach monitorovacích výborov 
zastupujú  zodpovední  zamestnanci  sekcie  podporných  programov/odboru  interregionálnej 
a bilaterálnej spolupráce.

Monitorovací výbor okrem toho môže na svoje zasadnutia prizvať ďalšie orgány alebo 
osoby (expertov alebo výskumné skupiny podieľajúce sa na štúdiách iniciovaných v rámci 
programu INTERACT II).

Podľa  článku  65  nariadenia  Rady  ES  č.  1083/2006   monitorovací  výbor 
zodpovedá za nasledujúce úlohy: 

Vykonávanie programu
• schvaľuje viacročné pracovné programy a ročné plány práce sekretariátu  a kontaktných 

bodov programu INTERACT;

• navrhuje riadiacemu orgánu akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie operačného programu, 
ktoré  by  mohlo  umožniť  dosiahnuť  ciele  štrukturálnych  fondov  uvedené  v  článku  3 
nariadenia  Rady  ES  č.  1080/2006  alebo  zlepšiť  jeho  riadenie  vrátane  finančného 
hospodárenia;

• schvaľuje  postupy,  ktoré  sa  majú  uskutočniť,  alebo  odpoveď  Európskej  komisii  po 
výročnom posúdení programu zo strany riadiaceho orgánu a Európskej komisie;

• schvaľuje použitie fondov technickej pomoci;

• schvaľuje  komunikačný  plán  programu,  ktorý  má  uskutočniť  sekretariát  programu 
INTERACT.

Monitorovanie, hodnotenie, výkazníctvo
• na  základe  dokumentov,  ktoré  predloží  riadiaci  orgán,  pravidelne  skúma  pokrok  v 

dosahovaní konkrétnych cieľov operačného programu;

• skúma výsledky vykonávania, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú 
os  v prípade  sekretariátu  a kontaktných  bodov  programu  INTERACT  a  hodnotenia 
uvedené v článku 48 ods. 3 nariadenia Rady ES č. 1083/2006;

• dostáva informácie o výročnej kontrolnej správe a všetkých dôležitých pripomienkach, 
ktoré môže Komisia vzniesť po preskúmaní tejto správy;

• schvaľuje výročné a záverečné správy o vykonávaní podľa článku 67 nariadenia Rady ES 
č. 1083/2006 pred ich predložením Európskej komisii;

• monitoruje vykonávanie programu INTERACT II na základe finančných správ riadiaceho 
systému (riadiaceho orgánu, sekretariátu a kontaktných bodov programu INTERACT).
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Pridelenie finančných zdrojov
• rozhoduje  o pridelení  finančných  zdrojov  pre  operácie  stanovené  vo  viacročnom 

pracovnom programe a ročných plánoch práce;

• schvaľuje  akýkoľvek  návrh  na  zmenu  a  doplnenie  obsahu  rozhodnutia  Komisie  o 
príspevku z fondov.

Organizačné usporiadanie
• monitorovací výbor zasadá aspoň raz ročne;

• rozhodovanie  v monitorovacom  výbore  sa  uskutočňuje  na  základe  zhody  jeho  členov 
(konsenzus),  pričom každý delegovaný člen má jeden hlas, pokiaľ nie je v rokovacom 
poriadku stanovené inak;

• v prípade potreby možno pri rozhodovaní postupovať aj písomnou formou;

• na prvom zasadnutí monitorovací výbor stanoví rokovací poriadok, ktorého súčasťou je 
príslušné organizačné usporiadanie,  pričom je potrebné venovať pozornosť efektívnymi 
pracovným štruktúram;

• členov monitorovacieho výboru vymenujú príslušné orgány a inštitúcie do troch mesiacov 
od schválenia operačného programu; 

• v prípade nečlenských krajín je účasť v monitorovacom výbore založená na písomnom 
vyjadrení záujmu zo strany príslušných krajín;

• pred  prvým  zasadnutím  monitorovacieho  výboru  členské  štáty  vymenujú  na  základe 
dohody predsedu monitorovacieho výboru na obdobie určené rokovacím poriadkom;

• cestovné náklady predstaviteľov členských štátov v monitorovacom výbore nie je možné 
spolufinancovať z fondu ERDF;

• vo  výnimočných  prípadoch  možno  refundovať  cestovné  náklady  predstaviteľov 
susediacich krajín (po predchádzajúcom oznámení a na základe rozhodnutia predsedu);

• pracovným jazykom programu je anglický jazyk;

• v prípade  písomných  výsledkov/výstupov  programu  INTERACT  môže  monitorovací 
výbor rozhodnúť o ich preklade na základe dostupných finančných prostriedkov a času 
potrebného na preklad;

• monitorovací výbor môže rozhodnúť o vytvorení ďalších poradných skupín alebo o inom 
organizačnom usporiadanie na podporu efektívneho vykonávania programu.

4.6  Sprostredkovateľské inštitúcie (INTERACT Body)
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Úlohou programu INTERACT II je na jednej strane zefektívniť systém poskytovania 
služieb  a na  strane  druhej  sa  usilovať  o kontinuitu  a účinnosť  pri  poskytovaní  služieb 
a komunikácii.  Na  základe  skúseností  programu  INTERACT I budú  spolu  existovať  štyri 
kontaktné body programu INTERACT: vo Valencii (Španielsko), Viborgu (Dánsko) a Viedni 
(Rakúsko), pričom sa vytvorí ďalší kontaktný bod v Turku (Fínsko), ktorý už pracoval ako 
vysunuté pracovisko viedenského kontaktného bodu počas programu INTERACT I.

Kontaktné body programu INTERACT budú aj naďalej súčasťou verejných inštitúcií 
ako  pri  programe  INTERACT  I.  Riadiaci  orgán  programu  INTERACT II  uzatvorí  nové 
zmluvné dohody s právnymi zástupcom hostiteľskej inštitúcie, ktorá pôsobí ako  prijímateľ 
v zmysle článku 2, odseku 4 nariadenia Rady ES č. 1083/2006.

Ako prijímatelia tieto inštitúcie:

• podpisujú zmluvu s riadiacim orgánom programu INTERACT (tzv. Subsidy Contract);

• poverujú príslušný kontaktný bod programu INTERACT vykonávaním funkcií v prípade, 
ak túto funkciu nezabezpečujú samostatne;

• prijímajú financovanie z ERDF a národné spolufinancovanie (na základe princípu ex-ante) 
od certifikačného orgánu;

• zabezpečujú  správne  použitie  príspevkov  z ERDF  a národných  príspevkov  a správne 
platobné postupy v etape vykonávania;

• prijímajú všetky potrebné opatrenia pre finančnú kontrolu podľa článku 16 nariadenia č. 
1083/2006;

• vykonávajú  výber  pracovníkov  kontaktného  bodu  programu  INTERACT  a uzatvárajú 
s nimi  zmluvy  v úzkej  spolupráci  so  sekretariátom  programu  INTERACT.  Počet 
a zloženie  pracovníkov  bude  riadne  posúdené  a stanovené  vo  viacročnom  pracovnom 
programe;

• informujú riadiaci orgán a sekretariát programu INTERACT o relevantných otázkach.

Decentralizované  kontaktné  body  programu  INTERACT  budú  poskytovať 
cieľovým skupinám služby. Tieto kontaktné body budú mať preto pridelený vlastný ročný 
rozpočet  a budú  obsadené  potrebným  počtom  pracovníkov  s vhodným  odborným 
a kvalifikačným zázemím.  Ich  úlohou sa je  podieľať  na  príprave viacročného  pracovného 
programu  a pripravovať  vlastnú  časť  ročných  plánov  práce  v spolupráci  so  sekretariátom 
programu INTERACT. 

Jednotlivé kontaktné body sú pridelené k regionálnej siete zahŕňajúcej cezhraničné 
programy v určitej geografickej oblasti. Regionálne siete predstavujú podmnožiny celkovej 
siete cieľových skupín/prispievateľov. Každý z kontaktných bodov programu INTERACT sa 
bude pri  poskytovaní  služieb  zameriavať  na cieľovú skupinu v rámci  „jeho“  geografickej 
oblasti/regionálnej siete a bude zodpovedať za pravidelné posudzovanie jej potrieb, pričom 
o spôsobe napĺňania týchto potrieb sa rozhodne v úzkej a efektívnej koordinácii so všetkými 
kontaktnými  bodmi  a sekretariátom  programu  INTERACT.  Regionálne  siete  predstavujú 
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kľúčových klientov jednotlivých kontaktných bodov programu INTERACT, ktoré sú pre ne 
miestom prvého kontaktu, ak chcú získať určité prínosy alebo prispieť do siete.

Správne  definovaný  a vedený  systém  spätnej  väzby  má  zahŕňať  cieľové  skupiny 
a zabezpečiť relevantnosť ponúkaných služieb.  Kontaktný bod bude takisto zodpovedať za 
kvalitu, vyváženosť a konzistentnosť služieb poskytovaných v rámci programu INTERACT 
v danej  oblasti.   Priradenie  regionálnych sietí  k jednotlivým kontaktným bodom programu 
INTERACT bude definované vo viacročnom pracovnom programe.

Vzhľadom na ich špecifický charakter budú nadnárodné programy, interregionálne 
programy a nástroj IPA priradené jednému kontaktnému bodu programu INTERACT, 
ktorý bude monitorovací výbor považovať za najvhodnejší.

Znamená to, že kontaktné body programu INTERACT zohrávajú dvojitú úlohu:

• všetky  kontaktné  body  programu  INTERACT  poskytujú  všetky  produkty  a služby 
vytvorené v rámci riadiaceho systému, s rovnakou kvalitou a prispôsobené geografickej 
oblasti príslušnej regionálnej siete;

• každý  z kontaktných  bodov  môže  byť  zároveň  poverený  individuálnymi  úlohami 
súvisiacimi s konkrétnym typom programu (nadnárodný, interregionálny, IPA).

Stanovenie  úloh  jednotlivým  kontaktným  bodom  bude  uvedené  vo  viacročnom 
pracovnom programe, ktorý schvaľuje nadnárodný monitorovací výbor.

Kontaktné  body  programu  INTERACT  budú  zároveň  slúžiť  ako  miesta  prvého 
kontaktu pre regionálnych aktérov,  ktorí  sa nachádzajú v určitej  geografickej oblasti  alebo 
patria  ku  konkrétnemu  typu  programu  (nadnárodné  programy,  interregionálna  spolupráca, 
IPA).  

Toto  rozdelenie  zároveň  nevylučuje  možnosť  poskytovania  služieb  kontaktnými 
bodmi programu INTERACT aj mimo ich oblasti alebo témy zamerania podľa aktuálnych 
potrieb  a tak,  aby  boli  najlepšie  využité  špecifické  odborné  skúsenosti  kontaktného  bodu. 
Flexibilita  bude  posudzovaná  prípad  od  prípadu,  aby  viedla  k lepšej  výmene  poznatkov 
a širším  príležitostiam  na  sieťovú  spoluprácu  všetkých  zúčastnených  aktérov.  V každom 
prípade sú všetky služby poskytované v rámci programu INTERACT II určené na prospech 
všetkých priamych adresátov a všetkých členských štátov.

4.7 Národný kontaktný bod

V podmienkach  SR  funkciu  Národného  kontaktného  bodu  pre  program 
INTERACT  II  v súlade  s uznesením  vlády  SR  č.  562/2007  zo  dňa  27.  júna  2007 
vykonáva MH SR. V rámci organizačnej štruktúry MH SR uvedená problematika spadá do 
kompetencie sekcie podporných programov/odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Národné  kontaktné  body,  ktoré  sú  vytvorené  v jednotlivých  krajinách 
participujúcich na implementácii programu INTERACT II predstavujú veľmi dôležitý 
článok v riadení programu INTERACT II na príslušnej národnej úrovni.  Ich hlavnou 
úlohu  je  prekonať  jednak  jazykovú  bariéru  ako  aj lepšie  dosiahnuť  potenciálne  cieľové 
skupiny na regionálnej úrovni.
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4.7.1 Národný kontaktný bod

Odbor  interregionálnej  a  bilaterálnej  spolupráce  v súvislosti  s programom  INTERACT  II 
zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

• koordinuje  prenos  informácií  smerom  k samosprávnym  krajom  a príslušným  orgánom 
zodpovedným za implementáciu programov európskej teritoriálnej spolupráce;

• koordinuje činnosti a vypracováva podkladové materiály pre prípravu Viacročného plánu 
práce z pohľadu národnej úrovne;

• koordinuje činnosti a vypracováva podkladové materiály pre prípravu príslušných ročných 
plánov práce z pohľadu národnej úrovne;

• zabezpečuje zastupovanie SR na jednotlivých zasadnutiach monitorovacích výborov;

• koordinuje predkladanie návrhov na úpravy operačného programu INTERACT bez toho, 
aby sa zmenila celková čiastka príspevku z fondov poskytnutá na príslušnú prioritu alebo 
jej špecifické ciele;

• vykonáva  informačnú  a  publikačnú  činnosť  pre  oblasť  programu  INTERACT  II  na 
národnej úrovni;

• spoluorganizuje  prípravu  národných  informačných  aktivít  a  podporuje  riadiaci  orgán, 
INTERACT  body,  spoločný  technický  sekretariát  pri  organizovaní  a  realizovaní 
národných a nadnárodných podujatí;

• vypracováva materiály na rokovanie Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre 
fondy EÚ z pohľadu národnej úrovne;

• zabezpečuje činnosť Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce;

• identifikuje cieľové skupiny a poskytuje detailné informácie o programe INTERACT II;

• je nápomocný v hľadaní partnerov do projektu a napomáha synergickým efektom medzi 
žiadateľmi a projektmi;

• prispieva k implementácii komunikačného plánu a podporuje program v šírení výstupov a 
výsledkov z pohľadu národnej úrovne;

• spolupracuje  so  spoločným  technickým  sekretariátom  v oblasti  nadväzovania  a 
udržiavania kontaktov k relevantným tematickým a informačným sieťam;

• vytvára  a  spoločne  so  spoločným  technickým  sekretariátom  udržiava  kontakty  s 
regionálnymi aktérmi programu z pohľadu národnej úrovne;
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• identifikuje  nedostatky  v  informáciách,  ako  aj  synergiu  medzi  projektovými  nápadmi 
a potrebami;

• zabezpečuje  vytváranie  komplementárneho  a synergického  efektu  a prenos  informácií 
medzi  jednotlivými  programami  európskej  teritoriálnej  spolupráce  ako  aj  programami 
podporovanými zo ŠF EÚ;

• zabezpečuje  úhradu  finančných  prostriedkov  (ex-ante  príspevku)  na  činnosť 
nadnárodných orgánov pre program INTERACT II;

4.7.2   Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce

Pre úspešný priebeh programov európskej teritoriálnej spolupráce je veľmi dôležitá 
miera zainteresovanosti  regionálnych a miestnych orgánov a iných relevantných inštitúcií, 
zodpovedných za regionálny a miestny rozvoj jednak vo fáze prípravy, ako aj v realizačnej 
fáze.  Z tohto dôvodu je úlohou každého partnerského štátu  v rámci  programov európskej 
teritoriálnej  spolupráce vytvoriť  na zabezpečenie  koordinácie  na národnej úrovni Riadiacu 
komisiu pre programy interregionálnej spolupráce:

Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce pozostáva z jednotlivých 
zástupcov samosprávnych krajov, zástupcu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
zástupcu Ministerstva životného prostredia, zástupcu Úradu vlády SR a zástupcu Ministerstva 
hospodárstva SR.

V tejto  súvislosti  Riadiaca  komisia  pre  programy  interregionálnej  spolupráce  plní 
nasledovné úlohy:

• prejednáva výsledky ročných, priebežných a záverečných hodnotení programu;

• navrhuje efektívne opatrenia pre národné a nadnárodné štruktúry programu;

• prerokúva témy, ktoré budú predmetom rokovaní na zasadnutiach MV;

• prejednáva materiály v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a kontroly ;

• poskytuje námety na informačnú a publikačnú činnosť.

4.7.3 Národná kontaktná osoba

Každý zúčastnený štát na programe INTERACT II má povinnosť vymenovať 
národnú kontaktnú osobu zodpovednú za implementáciu programu na národnej úrovni.

Národná kontaktná osoba zohráva významnú úlohu ako sprostredkovateľ informácií 
medzi príslušným štátom a riadiacim systémom programu INTERACT a naopak. Kontaktné 
osoby majú za úlohu vytvoriť silné väzby na národné kontaktné body, ktoré môžu v danom 
štáte existovať pre iné programy štrukturálnych fondov. Sieť národných kontaktných osôb 
slúži ako zdroj spätnej väzby a pomáha identifikovať a lokalizovať potreby.
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Národné kontaktné osoby majú dosah na širšiu skupinu príjemcov vo svojich krajinách 
než samotné kontaktné body programu. Za výber národných kontaktných osôb zodpovedajú 
jednotlivé členské štáty. Na zabezpečenie jednoduchých komunikačných väzieb sa odporúča 
nominovať národnú kontaktnú osobu z rovnakej inštitúcie alebo organizačnej jednotky ako 
predstaviteľa  monitorovacieho  výboru.  Národná kontaktná  osoba  by mala  vykonávať  túto 
úlohu dlhšie obdobie, aby bola zabezpečená kontinuita. Celý zoznam národných kontaktných 
osôb zostavený na základe výberu členských štátov formálne potvrdí monitorovací výbor. 

Úlohy národných kontaktných osôb je možné zhrnúť do nasledovných oblastí:

Šírenie informácií na národnej úrovni:
• všeobecné informácie o programe;

• oznámenia podujatí, výberové konania, a pod.;

Podpora pri vytváraní a vývoji obsahu:
• identifikácia tém z hľadiska národných záujmov;

• vstupy na prípravu viacročného pracovného programu a ročných plánoch práce;

• spätná  väzba  v súvislosti  s aktivitami,  štúdiami  a konferenciami  organizovanými 
kontaktnými bodmi programu INTERACT;

• posúdenie špecifických otázok v rámci tém alebo oblastí v nadnárodnom kontexte; 

• poskytovanie  pomoci  kontaktným  bodom  a sekretariátu  programu  INTERACT  pri 
vyhľadávaní kontaktov na národnej úrovni a špecifických informácií o krajine;

• podpora kontroly kvality prostredníctvom overovania vzoriek produktov s cieľom zistiť 
výskyt chýb a možných dezinterpretácií z národného hľadiska;

• predkladanie návrhov na zlepšenie kvality vytváraných produktov, a pod.

Podpora pre šírenie a lokalizáciu obsahu:
• vstupy na prípravu informačnej a komunikačnej stratégie;

• preklad  materiálov  a realizovaných  výstupov,  nielen  z lingvistického  hľadiska,  ale  aj 
z hľadiska  zrozumiteľnosti  a použiteľnosti  pre  používateľov  na  národnej,  regionálnej 
a miestnej úrovni;

• prenos výsledkov dosiahnutých v rámci programu INTERACT  pre širší rozsah inštitúcií 
a aktérov na národnej úrovni a podpora ich lokalizácie pre rozličné geografické oblasti a 
jazyky.

5. Memorandum  k implementácii  operačného  programu  INTERACT  II   v  
programovom období 2007 - 2013 medzi vládou SR a BSK

Podpisom Memoranda k implementácii operačného programu INTERACT II členský 
štát  deklaruje  EK a tým aj  všetkým ostatným členským štátom Európskeho spoločenstva, 
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podporu v riadení a implementácii nadnárodného programu INTERACT II. Touto deklaráciou 
SR ako členský štát Európskeho spoločenstva vyjadruje podporu v riadení a implementácii 
programu počas celého programového obdobia  2007 – 2013.  

V máji  2008  bolo  podpísané  Memorandum  k implementácii  operačného  programu 
INTERACT  II  medzi  vládou  SR  v zastúpení  podpredsedu  vlády  SR  a predsedom 
Bratislavského samosprávneho kraja. Zo slovenskej strany sa nevyžadujú žiadne mimoriadne 
finančné  príspevky,  len  zabezpečenie  technického  a  administratívneho  zázemia  (vo  forme 
rezervy a príspevku vlády SR), ktoré bude bližšie špecifikované v rámci materiálu „Systém 
riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007-
2013“, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR v termíne do 31. júla 2008.

EK  bola  informovaná  o texte  Memoranda  k implementácii  operačného  programu 
INTERACT II v programovom období 2007 - 2013. Predmetné memorandum sa nachádza 
v prílohe č. 1.
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Príloha č. 1

MEMORANDUM 

K  IMPLEMENTÁCII OPERAČNÉHO PROGRAMU  INTERACT  II 
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013

medzi

vládou Slovenskej republiky 

a

 Bratislavským samosprávnym krajom

spoločne ďalej uvádzané ako „zmluvné strany“

Preambula

Nadnárodný  monitorovací  výbor  na  svojom spoločnom zasadaní  dňa  4.  marca  2008   vo 
Viedni  v rámci  výberového  konania  rozhodol  o presunutí  riadiaceho  orgánu pre  operačný 
program  INTERACT  II  z Viedne  do  Bratislavy.  Operačný  program  INTERACT  II  bol 
Európskou komisiou schválený dňa 4. decembra 2007. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Memoranda k implementácii operačného programu 
INTERACT II  v programovom období  2007  –  2013  s cieľom stabilizovať  implementáciu 
nadnárodného operačného programu počas celého programového obdobia.

Článok 1
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(Ciele) 

Podpisom  Memoranda   k implementácii  operačného  programu  INTERACT  II 
v programovom  období  2007  –  2013 členský  štát  deklaruje  Európskej  komisii  a tým  aj 
všetkým  ostatným  členským  štátom  Európskeho  spoločenstva,  podporu  v riadení 
a implementácii  nadnárodného  operačného  programu  INTERACT  II.  Touto  deklaráciou 
Slovenská republika ako členský štát Európskeho spoločenstva vyjadruje podporu v riadení 
a implementácii operačného programu počas celého programového obdobia  2007 – 2013.

Pre zabezpečenie uvedeného cieľa členský štát vytvorí vzájomné prepojenie Bratislavského 
samosprávneho  kraja  s vládou  Slovenskej  republiky  v zastúpení  podpredsedu  vlády  pre 
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Článok 2

(Právny rámec)

Operačný  program INTERACT  II  2007  -  2013,  je  súčasťou  cieľa  „európska  teritoriálna 
spolupráca“  v rámci  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja  podľa  článku  6,  odseku  3 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006.

Operačný  program INTERACT II  nie  je  súčasťou  Národného  strategického  referenčného 
rámca  Slovenskej  republiky  na  roky  2007-2013  schváleného  uznesením  vlády  SR  č. 
832/2006, pričom Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR neplní pre tento program 
funkciu centrálneho koordinačného orgánu.

Riadenie  a implementáciu  operačného  programu  INTERACT  II   bude  členský  štát 
zabezpečovať v súlade a na základe právnych predpisov platných a účinných pre Európsky 
fond regionálneho rozvoja Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013. Zároveň 
bude  akceptovať  národné  právne  predpisy  členských  štátov,  v ktorých  sú  zriadené 
INTERACT II body. 

Článok 3

(Finančný rámec)

Financovanie riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II je zabezpečené 
nasledovne:

1. prostredníctvom samotného operačného programu;

2. pravidelnými príspevkami členských štátov.

Členský  štát  sa  zaväzuje  pre  riadenie  a implementáciu  operačného  programu  zabezpečiť 
potrebné  technické  a administratívne  kapacity  a s  tým spojené  nevyhnutné  výdavky počas 
programového obdobia 2007 - 2013.  

Článok 4

(Úlohy a zodpovednosti)

Členský štát  prostredníctvom riadiaceho orgánu zabezpečí  všetky potrebné kroky tak,  aby 
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implementácia  operačného programu prebiehala  vo vzájomnej  zhode so všetkými aktérmi, 
ktorí už sú, resp. budú vstupovať do programu.

Podpredseda  vlády  SR  pre  vedomostnú  spoločnosť,  európske  záležitosti,  ľudské  práva 
a menšiny  bude  v zastúpení  vlády  Slovenskej  republiky  plniť  koordinačnú  úlohu  medzi 
vládou Slovenskej republiky a Bratislavským samosprávnym krajom a dohliadať na celkovú 
implementáciu operačného programu. 

Bratislavský samosprávny kraj bude vykonávať funkciu riadiaceho orgánu pre program, BSK 
nesie zodpovednosť za celkovú implementáciu operačného programu INTERACT II. Funkciu 
certifikačného orgánu a orgánu auditu bude vykonávať Ministerstvo financií SR.

Článok  5

(Nadobudnutie platnosti a  účinnosti)

Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

Toto memorandum sa podpisuje v dvoch origináloch v štátnom jazyku.

V Bratislave dňa: 

...................................                                                               ........................................

za vládu Slovenskej republiky    za Bratislavský samosprávny kraj
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