
Ministerstvo hospodárstva SR

Zápis 
zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa 19. októbra 2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Gál, p. Sajková, p. Náhliková, p. Pavlovová, p. Šaradinová

Miesto konania: Obvodný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, 874 01  Banská Bystrica 

Čas konania: 10:00 – 11:45  hod.

Program: 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Informácia  k  schváleniu  Operačného  programu,  Programového  manuálu  pre  program 

INTERREG  IVC  a k podpisu  Zmluvy  medzi  členskými  štátmi  EÚ,  Nórskym 

kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Riadiacim orgánom a Certifikačným orgánom 

o implementácii programu INTERREG IVC

4. Informácia k vyhláseniu verejnej výzvy na predkladanie projektov

5. Informácia k predkladaniu projektov v oblasti vytvárania clustrov

6. Informácia  k vypracovaniu  návrhu manuálu  národného riadenia  programu INTERREG 

IVC (interného manuálu)

7. Informácia  k čerpaniu  finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských  projektových 

partnerov z programu INTERREG IIIC k 30. 9. 2007

8. Rôzne

9. Návrh záverov

PRIEBEH ROKOVANIA

K     bodu 1 a 2  

Otvorenie a schválenie programu

Rokovanie  otvoril  p.  I.  Rybárik,  štátny tajomník MH SR, ktorý  privítal  prítomných  a 
požiadal ich o pripomienky k programu, resp. doplnenie programu rokovania RK. Nakoľko 



neboli  vznesené  žiadne  pripomienky,  rokovanie  RK  pokračovalo  podľa  schváleného 
programu.

Program  RK  bol  schválený  v súlade  s predloženým  návrhom  a  RK  bola  

uznášaniaschopná.

K     bodu 3  
Informácia  k  schváleniu  Operačného  programu,  Programového  manuálu  pre  program 
INTERREG IVC a k podpisu Zmluvy medzi členskými štátmi EÚ, Nórskym kráľovstvom,  
Švajčiarskou  konfederáciou  a Riadiacim  orgánom  a Certifikačným  orgánom 
o implementácii programu INTERREG IVC

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• informoval  zúčastnených,  že  dňa 11.  septembra  2007 bol  EK schválený Operačný 

program INTERREG IVC, pričom priblížil zmeny oproti predchádzajúcemu programu 
INTERREG IIIC;

• zároveň informoval,  že Monitorovací  výbor pre program INTERREG IVC schválil 
Programový manuál pre program INTERREG IVC;

• predstavil finálne znenie Zmluvy medzi členskými štátmi EÚ, Nórskym kráľovstvom, 
Švajčiarskou  konfederáciou  a Riadiacim  orgánom  a Certifikačným  orgánom 
o implementácii  programu  INTERREG  IVC,  ktorá  bude  podpísaná  za  Slovenskú 
republiku  určeným zástupcom MH SR (v  prílohe  materiálu)  v súlade  s uznesením 
vlády SR č. 488/2007;

RK vzala  informáciu k schváleniu  Operačného programu, Programového manuálu pre  
program  INTERREG  IVC  a k podpisu  Zmluvy  medzi  členskými  štátmi  EÚ,  Nórskym 
kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Riadiacim orgánom a Certifikačným orgánom 
o implementácii programu INTERREG IVC na vedomie..

K     bodu 4  
Informácia k vyhláseniu verejnej výzvy na predkladanie projektov

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• uviedol, že dňa 21. septembra 2007 bola v Lisabone vyhlásená prvá verejná výzva na 

predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC s termínom ukončenia dňa 
15. januára 2008;

• výzva  zahŕňa  dve  hlavné  oblasti  podpory  a to  Inovácie  a znalostná  ekonomika 
a Životné  prostredie  a prevencia  voči  rizikám.  Implementácia  projektov  bude 
prebiehať dvoma formami intervencií, Projektmi regionálnych iniciatív a Kapitalizácie 
vrátane  projektov  zrýchlenej  možnosti.  Výška  alokácie  nebola  stanovená  a pri 
schvaľovaní  projektov  na  nadnárodnej  úrovni  bude  zohľadnený  počet  prijatých 
žiadostí;

• zároveň  uviedol,  že  všetky  materiály  sú  zverejnené  na  nadnárodnej  stránke  pre 
program  INTERREG  IVC  (www.interreg4c.net )  a na  webovej  stránke  MH  SR 
(www.economy.gov.sk ) v časti EÚ fondy 2007-2013;

RK vzala Informáciu k vyhláseniu verejnej výzvy na predkladanie projektov na vedomie.

http://www.economy.gov.sk/
http://www.interreg4c.net/


K     bodu 5  
Informácia k predkladaniu projektov v oblasti vytvárania clustrov

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR; 
• predstavil  hlavné dôvody potreby vybudovania regionálnych inovačných centier  na 

regionálnej úrovni; 
• informoval ohľadne možnosti vytvorenia spoločných nadnárodných projektov v rámci 

programu  INTERREG  IVC  zameraných  na  financovanie  aktivít  pre  regionálne 
inovačné  centrá  (prenos  know-how,  realizácia  workshopov,  školení,  preplácanie 
cestovných  nákladov,  nákladov  na  zamestnancov,  externej  expertízy, 
administratívnych výdavkov atď.);

p. I. Rybárik, MH SR 
• prítomným predstavil  víziu  MH SR v oblasti  zriadenia  RIC za  účasti  jednotlivých 

VÚC, zdôraznil potrebu aplikovaného výskumu, inovácií a vývoja pre oblasť MSP;
• uviedol skutočnosti týkajúce sa spolupráce MH SR a MŠ SR v rámci uvedenej oblasti, 

pričom uviedol, že bola vyčlenená suma vo výške 200 mil. EUR na oblasť vytvorenia 
RIC;

• opätovne  požiadal  zástupcov  VÚC,  aby  využili  možnosť  realizácie  projektovej 
spolupráce v rámci programu INTERREG IVC;

• prítomných požiadal o prednesenie uvedených záverov z rokovania na vyššiu úroveň 
v rámci VÚC;

RK vzala informáciu k predkladaniu projektov v oblasti vytvárania clustrov na vedomie.

K     bodu 6  
Informácia k vypracovaniu návrhu manuálu národného riadenia programu INTERREG 
IVC (interného manuálu)

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• uviedol,  že  materiál  bol  vypracovaný  v nadväznosti  na  uznesenie  vlády  SR  č. 

488/2007; 
• informoval, že predmetný materiál vychádza z programového manuálu pre program 

INTERREG  IVC,  ktorý  bol  vypracovaný  v súlade  s príslušnými  NR  ES  pre 
programové obdobie 2007-2013;

• cieľom  predkladaného  materiálu  je  popísať  úlohy  a zodpovednosť  nadnárodných 
orgánov  pre  program  INTERREG  IVC,  ako  aj  Národného  orgánu  pre  program 
INTERREG  IVC  (oblasť  propagácie  programu,  projektové  poradenstvo,  publicita, 
výkon finančnej kontroly na I. úrovni, certifikácia výdavkov, vystavenie Prehlásení 
o overení a pod.);

• predstavil  aj  vnútornú  štruktúru  Národného  orgánu  pre  program INTERREG  IVC 
(sekcia podporných programov/odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce);

RK  vzala  informáciu  k vypracovaniu  návrhu  manuálu  národného  riadenia  programu 
INTERREG IVC (interného manuálu) na vedomie.



K     bodu 7  
Informácia  k čerpaniu  finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských  projektových 
partnerov z programu INTERREG IIIC k 30. 9. 2007

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR; 
• v stručnosti  informoval  o počte  realizovaných  interregionálnych  projektov  (25)  za 

účasti 28 slovenských projektových partnerov;
• uviedol  výšku  čerpania  finančných  prostriedkov  z pohľadu  rozpočtu  projektových 

partnerov k 30.9.2007 (cca 50%);
• poskytol  stručnú  informáciu  k ukončeným  projektom  ako  aj  ich  následnému 

monitorovaniu z pohľadu národnej úrovne (indikátory);

Diskusia

p. R. Klinda, MŽP SR 
• položil  otázku  týkajúcu  sa  prípadných  problémov  pri  ukončovaní  programu 

INTERREG IIIC;

p. M. Hajduk, MH SR 
• uviedol, že MH SR neeviduje žiaden problém z pohľadu ukončovania projektov za 

účasti  slovenských  projektových  partnerov,  pričom  uviedol,  že  kontrola  postupov 
v oblasti  vykonávania finančnej  kontroly na I.  úrovni  zo strany Národného orgánu 
bola  vykonaná  zo  strany  Spoločného  technického  sekretariátu  (p.  Carlos  Bolaňos) 
v priebehu  mesiaca  september  2007,  pričom  neboli  zistené  žiadne  porušenia 
národných, resp. nadnárodných predpisov;

RK  vzala  informáciu  k čerpaniu  finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských 
projektových partnerov z programu INTERREG IIIC k 30. 9. 2007 na vedomie.

K     bodu 8  

Rôzne

p. M. Hajduk, MH SR
• prítomných informoval o pripravovanej implementácii blokového grantu v oblasti FM 

EHP  a FM  NK  (modernizácia  verejného  osvetlenia),  sprostredkovateľ  blokového 
grantu je Slovenská inovačná a energetická agentúra, Národný kontaktný bod – ÚV 
SR,  (schválenie  zo strany UFM z Bruselu,  finančná  alokácia  3,1  mil.  EUR, výška 
príspevku pre verejný sektor 85%, max. výška na projekt 150 tis. EUR);

• poskytol  informáciu  k implementácii  Švajčiarskeho  finančného  mechanizmu 
z pohľadu MH SR,  (predpokladaný  podpis  Dohody o implementácii  –  27.11.2007, 
príprava  mechanizmov,  dokumentov),  spustenie  implementácie  blokového  grantu 
v oblasti  podpory  exportu,  realizácia  projektov  v oblasti  cestovného  ruchu 
(individuálne projekty), pričom Národný kontaktný bod je ÚV SR;

• informoval  o procese  schvaľovania  operačného  programu  Konkurencieschopnosť 
a HR pre programové obdobie 2007-2013 (nedoriešený problém Iniciatívy Jeremie);

• zhodnotil implementáciu grantových schém v oblasti rozvoja priemyslu a rozvoja CR 
z FM 2002 a FM 2003 (v súčasnom období prebieha ex-post  monitoring po dobru 
troch rokov);



Diskusia

p. Frajková, NSK 
• v súvislosti  s vyhlásením verejnej  výzvy na predkladanie  projektov položila  otázku 

týkajúcu sa organizovania informačných dní týkajúcich sa programu INTERREG IVC 
v jednotlivých regiónoch;

p. M. Hajduk, MH SR
• uviedol,  že  na  podporu  projektových  partnerov  a pre  vznik  interregionálnych 

partnerstiev  budú  v najbližšom  období  organizované  nadnárodné  ako  aj  národné 
informačné dni, tzv. Lead Applicant Briefingy a pod.;

p. Frajková, NSK 
• položila  otázku  týkajúcu  sa  zriadenia  regionálnych  inovačných  centier  vo  vzťahu 

k možnosti  čerpania  finančných prostriedkov z fondov EÚ (ERDF fond, ESF fond, 
program INTERREG IVC);

p. M. Hajduk, MH SR
• spresnil  informácie  týkajúce  sa  financovania  clustrov  prostredníctvom jednotlivých 

finančných  nástrojov  (z  fondu  ESF  je  zámerom  MH  SR  zabezpečiť  školenie 
a vzdelávanie  zamestnancov,  z fondu  ERDF  cez  MŠ  SR  –  zriadenie  RIC, 
prostredníctvom programu INTERREG IVC – fond ERDF realizácia  projektových 
partnerstiev – výmena know-how, administratívne náklady, mzdové náklady, externá 
expertíza, akčné plány, štúdie, semináre, cestovné náklady a pod.);

p. Želinská, BBSK
• požiadala o informáciu týkajúcu sa časového vymedzenia zriaďovania clustrov (súťaž, 

resp. národný projekt);

p. M. Hajduk, MH SR
• vysvetlil, že sa má jednať o tzv. národný projekt, jednotlivé VÚC nebudú predkladať 

projekty prostredníctvom verejnej výzvy;
• zdôraznil  potreby  kvalitnej  prípravy  založenia  RIC  a ponúkol  spoluprácu  MH SR 

v uvedenej oblasti (odbor prípravy programov MH SR – p. M. Prnová);

p. Filová, BSK
• požiadala o dodatočné informácie týkajúce sa jednotlivých možností financovania RIC 

prostredníctvom jednotlivých nástrojov;

p. R. Klinda, MŽP SR
• spresnil informácie, naznačil rozdiely pre BSK;

p. Polčič, ÚV SR
• položil otázku týkajúcu sa možnosti financovania z pohľadu štrukturálnych fondov EÚ 

v oblasti podpory RIC;



p. Tarkovičová, PSK
• položila  otázku týkajúcu sa výšky finančných prostriedkov pre jednotlivé VÚC (či 

rovnomerný prístup, resp. ak);

p. M. Hajduk, MH SR
• uviedol,  že  každé  jedno  RIC  bude  z pohľadu  MH  SR  posudzované  osobitne,  je 

potrebné uvedené si odkonzultovať so zástupcami MH SR (odbor prípravy programov 
MH SR);

• zhrnul závery z rokovania a prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí RK.

K     bodu 9  

Návrh záverov

Podpredseda  RK  p.  Hajduk,  MH  SR na  základe  záverov  z  rokovania  predložil  návrh 

uznesenia. 

RK predložený návrh uznesenia schválila.

Prílohou zápisu je uznesenie a  prezenčná listina. 

V  Bratislave, dňa 25. októbra 2007

Zapísal: Ing. Marcel Sládok, tajomník RK

                        hlavný štátny radca, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Schválil: PhDr. Marek Hajduk, podpredseda RK 
riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Schválil: Ing. Ján Ježo, predseda RK

generálny riaditeľ sekcie podporných programov



UZNESENIE
zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa 19.10. 2007

Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

A.1. Informáciu  k schváleniu  Operačného programu,  Programového manuálu  pre program 
INTERREG IVC a k podpisu Zmluvy medzi členskými štátmi EÚ, Nórskym kráľovstvom, 
Švajčiarskou konfederáciou a Riadiacim orgánom a Certifikačným orgánom o implementácii 
programu INTERREG IVC

A.2. Informáciu k vyhláseniu verejnej výzvy na predkladanie projektov

A.3. Informáciu  k predkladaniu  projektov  v oblasti  vytvárania  clustrov  v rámci  programu 
INTERREG IVC

A.4 Informáciu k vypracovaniu návrhu manuálu národného riadenia programu INTERREG 
IVC (interného manuálu)

A.5. Informáciu  k čerpaniu  finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských  projektových 
partnerov z programu INTERREG IIIC k 30.9.2007

C.   u k l a d á

predsedovi Riadiacej komisie

C.1. zabezpečiť preklad Operačného programu pre program INTERREG IVC a zverejniť ho 
na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

T: do 31. októbra 2007

C.2.  predložiť  Informáciu  k vypracovaniu  návrhu  manuálu  národného  riadenia  programu 
INTERREG IVC (interného manuálu) 

T: na najbližšie rokovanie RK 
pre programy interregionálnej 
spolupráce



C.3.  predložiť  Informáciu  k čerpaniu  finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských 
projektových partnerov z programu INTERREG IIIC 

T: na najbližšie rokovanie RK 
pre programy interregionálnej 
spolupráce

členom RK pre programy interregionálnej spolupráce z jednotlivých VÚC

C.4.   predložiť  na  odbor  interregionálnej  a bilaterálnej  spolupráce  MH  SR  zoznam 
potenciálnych projektových partnerov za príslušný VÚC pre potreby vytvorenia databázy za 
účelom  šírenia  informácii  týkajúcich  sa  programu  INTERREG  IVC  na  národnej  úrovni 
(názov organizácie, zameranie organizácie, meno a funkčné zaradenie štatutárneho zástupcu, 
e-mailová adresa, telefón, fax, atď.) 

T: do 15. novembra 2007

D.   o d p o r ú č a

členom RK pre programy interregionálnej spolupráce z jednotlivých VÚC

D.1.   zapojiť  VÚC do programu INTERREG IVC v rámci  vyhlásenej  verejnej  výzvy  na 
predkladanie projektov za účelom vytvorenia spoločných nadnárodných projektov v oblasti 
financovania vytvorenia clustra 

T: do ukončenia verejnej výzvy


