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Ako môžeme zlepšiť grantový systém slovensko-maďarskej spolupráce? 

Odporúčania odbornej konferencie 

 
Tento dokument obsahuje odporúčania účastníkov odbornej konferencie    
(Táto odborná konferencia bola organizovaná 4. mája na Univerzite Corvinus, v spolupráci 
medzi Interregio Forum Egyesület a Széchényi István Szakkollégium. Témou konferencie 
bolo: ” Možnosti regionálnej spolupráce Slovensko-Maďarských prihraničných samospráv“. 
Konferenciu podporilo medzinárodné kolégium NCA a Visegrádsky Fond),  
ktorá sa konala 4. mája 2010 ohľadne cezhraničnej spolupráce a grantového systému. 
Dúfame, že tieto odporúčania budú použité v prípravno-rozhodovacom procese, počas 
ktorého sa bude prehodnocovať systém rozdeľovania finančných tokov programu INTERREG 
v období  
2014-2021. 
 
1. Otázky týkajúce sa spôsobu podávania, vyhodnocovania a implementácie projektov 

Účinnejšie vyhodnocovanie projektov je našim spoločným záujmom, veď iba 
účinnejším grantovým systémom dokážeme zlepšiť našu konkurencieschopnosť 
v rámci EU. 

 
V rámci HUSK sú nasledovné prílohy zbytočné: 

- formuláre technickej špecifikácie 
- potvrdenie Natura 2000 
- výročná správa 
- životopisy 

V rámci samospráv: 
- nech je postačujúce priložiť všetky dokumenty týkajúce sa samospráv až pri podpise 

zmluvy, menovací dekrét starostu nech nie je potrebný vôbec 
 

2. Podpora neziskových organizácií (People to people) 
- odporúčame rozdelenie menších súm, viacerým žiadateľom: 

napr. 1000 až 3000 EUR / žiadateľ a ročne by sa rozdelili financie približne pre 400 
organizácií 

- zjednodušení, elektronický systém podávania projektov 
- vyhodnocovanie projektov podľa ich kvality 
- zjednodušenie implementácie: aby záverečné vyúčtovanie pozostávalo iba z vyplnenia 

elektronického formulára pre finančné vyúčtovanie a záverečnú správu 
- za dobrý príklad považujeme program Town Twinning 

 
3. Podpora podnikateľských subjektov 

Považujeme za škodlivé a v rozpore s podporným systémom EU, že v rámci HUSK 
nie sú dostupné žiadne finančné toky pre malých a stredných podnikateľov 

- aby mohli podávať projekty aj subjekty, ktoré budú z výsledkov projektov produkovať 
zisk 

- aby boli vypísané granty aj pre malých a stredných podnikateľov 
- aby bolo výhodou, ak v konzorciu vystupuje aj malý alebo stredný podnikateľ 
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4. Na čo máme obrátiť finančné toky od roku 2014? 

- na rozvoj infraštruktúry nie sú vhodné súčasné grantové podmienky, malo by sa to 
riešiť na úrovni národnej spolupráce 

- aby boli financie aj na udržateľnosť pri projektoch priamo negenerujúcich zisk  (napr. 
cyklotrasy) 

- odporúčame zosúladenie právneho pozadia: 
o v odbornej oblasti (zdravotníctvo, zamestnanosť, doprava, školstvo) 
o vo finančnej oblasti – bankovníctvo – manipulačné poplatky pri prevodoch 

financií sú veľmi vysoké 
o zosúladenie pravidiel vyúčtovania    

 
 
Kelt: Budapesten, 2010. május 4. 
 
 
Podpísali: 
1. Ing. Pál Bakonyi   primátor mesta Želiezovce 
2. Tamás Barnabás   primátor mesta Putnok 
3. Dr. Norbert Jankai   Inštitút CESCI  
4. Sarolta Jeneiová   RRA Južný región, Štúrovo 
5. Tibor Misovicz  Nadácia Bölöni Farkas Sándor, Bölön-Budapest 
6. Gyula Ocskay   NCA Nemzetközi Kollégium 
7. Zoltán Remiczky   Združenie obcí Szob 
8. Károly Tóth   Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín 
9. László Letenyei   Združenie Interregio Forum  
 
 
Odoslané nasledovným inštitúciam: 
1. Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 
(HU-SK), Komisia monitoringu  

VÁTI Nonprofit Kft. Ferenc Márkus, riaditeľ 
2. Medzinárodný Višehradský Fond, Petr Vágner, riaditeľ 

Krisztina Ács, projektková kordinátorka 
3. Nadácia Karpaty, Boglárka Bata, riaditeľ 

Roland Kelemen, programový kordinátor 
 
 
 
 
Z materiálov stretnutia bude vytvorený dokumentárny film, ktorý bude bezplatne stiahnuteľný 
z webových stránok dotyčných organizácií. 

 


