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Programovanie operačného programu

■ rok 2006 vypracovanie OP prostredníctvom nadnárodnej  Skupiny pre 
programovanie v spolupráci s expertným tímom (rok 2006, 2007)

■ na základe uznesenia vlády SR č. 1005/2006 je MH SR Národným 
orgánom pre program INTERREG IVC 

■ návrh OP schválený na národnej úrovni uznesením vlády SR č. 
488/2007 zo dňa 6. júna 2007

■ OP schválený na EK, I. zasadnutie Monitorovacieho výboru, dňa     
11. septembra 2007, Brusel

■ vyhlásenie I. verejnej výzvy na predkladanie projektov od 21. 
septembra 2007 do 15. januára 2008

■ vyhlásenie II. verejnej výzvy na predkladanie projektov jún 2008 – 
október 2008
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Programová štruktúra 

INTERREG IIIC verzus INTERREG IVC

 321 MEUR ERDF

 Spolufinancovanie do výšky

 75% / 85% (nové členské krajiny)

 1 Program:

1 Riadiaci orgán (Région Nord-Pas 
de Calais), 1 Orgán Auditu,                
1 Certifikačný orgán

 1 Spoločný technický sekretariát v 
Lille a 4 Informačné body v 
Rostocku, Katowiciach (s podporou 
Viedne), Valencii a Lille

 Dôraz na lisabonskú a 
gothenburgskú agendu 

 2 druhy spolupráce

 315 MEUR ERDF

 Spolufinancovanie do výšky 50% 
(do výšky 75% pre regióny cieľa 1)

 4 programy: 4 Riadiace orgány, 
4 Orgány Auditu a 4 Platobné orgány

 4 Spoločné technické sekretariáty

 Všetky témy regionálnych a lokálnych 
verejných aktivít

 3 Typy operácií

INTERREG IVCINTERREG IIIC
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INTERREG IVC

         Riadiaca štruktúra
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Informačné body
■ Rostock, Nemecko:

Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Nórsko;

■ Katowice, Poľsko (podpora zo strany mesta Viedeň): 
Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Bulharsko, Rumunsko; 

■ Valencia, Španielsko: 
Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Španielsko

■ Lille, France: 
Belgicko, Francúzsko, Írsko, Luxemburgsko, Holandsko, Veľká Británia, 
Švajčiarsko

           Rozdelenie krajín 
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Mapa  územia

1 program  

 27 EÚ

 + Švajčiarsko

 + Nórsko

INTERREG IVC
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Cieľ programu INTERREG IVC

 zlepšiť efektívnosť politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalostnej 
ekonomiky, životného prostredia a prevencie rizík 

 prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti 
Európy 

prostredníctvom

 umožniť aktérom na regionálnej a miestnej úrovni z rôznych krajín EÚ, aby si 
vymieňali svoje skúsenosti a poznatky 

 skontaktovať regióny s menšími skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky 
s regiónmi s väčšími skúsenosťami v danej oblasti s cieľom spoločne zlepšiť 
kapacity a znalosti regionálnych a miestnych zainteresovaných subjektov 

 zabezpečiť, aby sa správne praktiky identifikované v rámci projektov 
INTERREG IVC sprístupnili ostatným regionálnym a miestnym aktérom, 
a aby sa zabezpečil ich prenos do regionálnych politík do programov ŠF EÚ
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 inovácie, výskum a technologický vývoj 

 podnikanie a MSP

 informačná spoločnosť

 zamestnanosť, ľudský kapitál a vzdelávanie

Priorita 1 (Lisabonská stratégia): 

Inovácie a znalostná ekonomika (ERDF 177 mil. EUR)

Priorita 2 (Gothenburgská stratégia):

Životné prostredie a prevencia rizík (ERDF 125 mil. 
EUR)

 prírodné a technologické riziká

 vodné hospodárstvo

 odpadové hospodárstvo

 energetika a trvaloudržateľná doprava

 kultúrne dedičstvo a krajina

Priority programu
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Typy intervencií

 Regionálne projekty
 výmena skúseností, poznatkov, osvedčených postupov, tvorba 

nových nástrojov a prístupov pre realizáciu regionálnych politík 

 rôzna intenzita spolupráce (od najnižšej napr. šírenie informácií až 
po najvyššiu – transfer nástrojov a výsledkov projektov)

 Kapitalizačné projekty, vrátane tzv. „Fast Track projektov“

 Očakávaným výsledkom týchto aktivít je prenos identifikovaných 
osvedčených postupov do programov konvergencie, regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti a európskej teritoriálnej 
spolupráce 

 pozostávajú zo zhromažďovania, analýzy a šírenia praktík 
v príslušnej politickej oblasti a finálnym výstupom je akčný plán pre 
každý región

 Fast Track projekty - EK vyberie len tie projekty, ktoré prispievajú 
k iniciatíve Regióny pre ekonomickú zmenu (zapojenie širokého 
spektra regionálnych aktérov)
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Typ 1 Regionálne projekty

Počet 
partnerov

 závisí od stupňa intenzity spolupráce

   - základný stupeň: min od 8 do max 20 partnerov

   - stredný stupeň: max od 10 do 15 partnerov

   - vysoký stupeň (mini-program): partnerstvo nesmie 

     prekročiť 8 partnerov

Trvanie  36 mesiacov (do 48 mesiacov pre mini-programy)

Rozpočet  Min ERDF:  EUR 500,000

 Max ERDF: EUR 5 miliónov

Regionálne projekty
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Typ 2 Kapitalizačné projekty

Počet 
partnerov

  minimálny počet partnerov zastúpených z krajín:    6

  maximálny počet partnerov zastúpených z krajín:  10

Trvanie   24 mesiacov

Rozpočet   Min ERDF:  EUR 300,000

  Max ERDF: EUR 3 milióny

Kapitalizačné projekty
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Oprávnené subjekty

 verejné orgány (regionálne, lokálne)

 equivalentné verejné orgány

orgán spravovaný verejným právom v súlade so Smernicou 2004/18/EC čl. 

1 znamená orgán:

založený na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, pričom 

nemá priemyselný ani obchodný charakter

majúci  právnu subjektivitu

financovaný je z väčšej časti zo strany štátu, regionálneho alebo miestneho 

orgánu alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom

    alebo nachádzajúci sa pod riadiacim dohľadom týchto orgánov       

    alebo majúci správny, riadiaci alebo dozorný orgán, v ktorom je viac ako 

polovica členov menovaných štátom, regionálnymi alebo miestnymi 

orgánmi alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom
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Projektový partner

Vedúci partner (LP)

Spoločný technický 
sekretariát/ RO

Certifikačný orgán

Projektový partnerProjektový partner

Kontrola 
výdavkov na I. 
úrovni

Kontrola výdavkov
zo strany LP 
(prehlásenia
o overení)

Kontrola Správy o
pokroku zo strany 
Spoločného 
technického 
sekretariátu

Kontrola 
dokladov a 
žiadosť na 
preplatenie na EK

Finančné riadenie

Systém kontroly 
a kolobeh 
dokladov 
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Výkon kontroly v podmienkach Slovenskej republiky

 centralizovaný systém finančnej kontroly

 MH SR (odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce)

 kontrola na I. úrovni (100 % kontrola výdavkov raz za polročné 
obdobie)

 administratívna kontrola účtovných dokladov

 kontrola účtovných dokladov na mieste

 výsledkom kontroly je príslušná Správa z kontroly a Prehlásenie o 
overení

 Podrobnosti týkajúce sa kontroly na I. úrovni sú obsiahnuté:

■ Manuál riadenia programu INTERREG IVC na národnej úrovni

■ Metodické usmernenia, príručky a pod.
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Oprávnené výdavky a rozpočtové položky

■ Oprávnené výdavky od 1.1.2007 do dňa predloženia žiadosti na Riadiaci orgán

■ 30 000 EUR výdavky na prípravu žiadosti

■ Rozpočtové položky:

 výdavky na zamestnancov (mzdy zamestnancov, odvody – celkové, 
pomerné);

 administratívne výdavky (kancelárske potreby,kopírovanie,poštovné,telefón, 
fax a internet, kúrenie, elektrina, kancelárske zariadenie, údržba, nájomné, iné 
administratívne výdavky)

 výdavky na cestovanie a ubytovanie (stravné, cestovné, hotel a pod.)

 výdavky na vybavenie (do výšky 5% rozpočtu projektu – počítač, tlačiareň

 výdavky na externú expertízu a služby (externá koordinácia projektu alebo 
finančné riadenie, webová stránka, propagačné materiály, externá organizácia 
udalostí, prenájom zasadacích miestností a občerstvenie, tlmočenie / preklad, 
štúdie a prieskumy) – princíp verejného obstarávania

 výdavky na sub-projekty (pre mini-programy – organizácia výzvy na 
predkladanie projektov na regionálnej úrovni
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Kontaktné údaje na Národný orgán pre program INTERREG IVC

Monitorovací výbor:
PhDr. Linda Jackaničová, hlavný štátny radca

E-mail: jackanicova@economy.gov.sk , (tel: 02 4854 2612)

Ing. Marcel Sládok, hlavný štátny radca

E-mail: sladok@economy.gov.sk , (tel: 02 4854 2309)

I. Úroveň finančnej kontroly:
Mgr. Miroslava Dianišková, hlavný štátny radca

E-mail: dianiskova@economy.gov.sk , (02 4854 5019)

Mgr. Viktor Paulen, hlavný štátny radca

E-mail: paulen@economy.gov.sk , (02 4854 5057)
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Kontaktné údaje za Národný orgán pre program INTERREG IVC

Ďakujem za Vašu pozornosť!

www.interreg4c.net
www.economy.gov.sk

PhDr. Marek Hajduk
riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej 

spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR

Národný orgán pre program INTERREG IVC

e-mail: hajduk@economy.gov.sk 
Tel: 02 4854 2513
Fax: 02 4854 5036
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