Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od - do: 20. – 21.06.2017
Účastníci ZPC:
RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia OSAP, člen MV
Simona Kovárová, samostatný odborný referent, OSAP, zástupca člena MV
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie sa uskutočnilo v Rakúsku v meste Podersdorf am See a predmetom stretnutia bolo
3. zasadnutie Monitorovacieho výboru (ďalej len „MV“) programu Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia a pozorovatelia MV, aby
spoločne rozhodli okrem iného aj o 26 žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„NFP“) v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4, ktoré boli predložené v rámci prvej výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Zasadnutie bolo organizované Riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR v spolupráci so Spoločným sekretariátom vo Viedni.
Utorok – 20.06.2017
Otvorenie 3. zasadnutia MV a schválenie agendy. V úvode bol predstavený aktuálny stav
implementácie programu cezhraničnej spolupráce, nasledovala diskusia ohľadom
využiteľnosti aplikácie ITMS 2014+ pri budúcej výzve.
Pokračovalo sa krátkou diskusiou ohľadne pravidiel rokovania MV s prihliadnutím najmä
na problematiku konfliktu záujmov. Po zaujatí spoločného stanoviska sa plynule prešlo
k diskusii a hlasovaniu k jednotlivým bodom:
 Stručné predstavenie a schvaľovanie Annual Implementation Report 2016
 Výber žiadostí o NFP z Prioritnej osi č. 1 (9 žiadostí o NFP)
 Výber žiadostí o NFP z Prioritnej osi č. 2 (10 žiadostí o NFP)
Streda – 21.06.2017
Po otvorení zasadnutia MV sa ihneď prešlo k diskusii a výberu žiadostí o NFP z Prioritnej osi
č. 4 (7 žiadostí o NFP).
Nasledovalo predstavenie aktuálneho stavu príprav a časového harmonogramu výzvy
na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu s termínom na predkladanie
žiadostí do 11. júla 2017 a predstavenie Informačného a komunikačného plánu na rok 2017.
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MV sa ďalej uzniesol na nasledujúcom:
 bol stanovený časový harmonogram otvorenia 2. výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP,
 termín 4. zasadnutia MV bol stanovený na marec 2018.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel. Účastníci získali informácie o aktuálnom stave implementácie
programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a zároveň sa zúčastnili
na rozhodovaní MV.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Pre zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z rokovania nevzišli žiadne konkrétne úlohy.
V Bratislave, dňa 27.06.2017
Podpis účastníkov ZPC
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