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Úvod
Názov zoskupenia:

Európske zoskupenie územnej spolupráce
Via Carpatia s ručením obmedzeným

Sídlo:

Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

IČO:

45230030

DIČ:

2023851126

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným bolo založené
v roku 2013. Založenie zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je prirodzeným
výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové
tradície. Na ich území s rozlohou 14 tisíc km2 žije vyše 1,5 milióna obyvateľov. V zmysle dohody
štatutárov jednotlivých krajov sa zakladajúcimi členmi Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným stali Košický samosprávny kraj a Borsod-AbaújZemplén župa. Predsedom valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia s r.o. je Török Dezső (BAZ)
a podpredsedom valného zhromaždenia je Ing. Rastislav Trnka (KSK).

Ciele a strategické ciele EZÚS Via Carpatia s r.o.
Ciele EZÚS Via Carpatia s r.o.:
Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:


vypracovanie spoločných rozvojových stratégií v nasledovných oblastiach



spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných rozvojových



iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované z
fondov EÚ na realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií.

2



Integrácia v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, osobná a cestná doprava, komunálny
odpad, protipovodňové aktivity, ochrana životného prostredia, cyklotrasy, vinohradnícka
oblasť Tokaj, dodávanie energie, krízové riadenie, podpora investícií.



Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov.



Iniciatívy vedúce k oživeniu intermodálnej dopravy v smere východ – západ.



Iniciatívy vedúce k budovaniu prepojenia sever - juh a zápisu Pobaltského koridoru (Via
Carpatia).

Strategické ciele EZÚS Via Carpatia s r.o.:


Aktivity smerujúce k zaradeniu dopravného koridoru ViaCarpatia do siete TEN-T v celej
dĺžke, hlavnej dopravnej siete Európskej únie (corenetwork).



Zlepšiť branding EZÚS Via Carpatia ako hlavnej inštitúcie na podporu cezhraničnej
spolupráce na území jej členov



Dlhodobá podpora malých a stredných podnikateľov za účelom zjednotenia územia,
prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce – hranice ako nástroj pre spoločný
rozvoj.



Podpora a ochrana spoločného prírodného, kultúrneho a historického dedičstva
Košického samosprávneho kraja a Boršod-Abaúj-Zemplén župy.

Činnosti EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2018
V roku 2018 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa
snažilo riadiť svoje činnosti tak, aby s tým podporovalo jeho najdôležitejšie ciele, medzi ktoré
patrí podpora cezhraničnej spolupráce a posilnenie hospodárskej súdržnosti. Medzi
najdôležitejšie aktivity Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. za rok 2018
patrila realizácia úspešných projektov, riadenie Fondu malých projektov, príprava a podanie
Cezhraničného akčného plánu v rámci uzavretej výzvy Programu Spolupráce Interreg V-A SKHU,
participácia na medzinárodných a národných konferenciách a workshopoch, organizácia
stretnutí, konferencií a workshopov a práca na ďalších projektoch.
3

Projektová činnosť EZÚS Via Carpatia s r.o.
Pre EZÚS Via Carpatia s r.o. je veľmi dôležité zúčastniť sa na rôznych projektoch, ktoré popri
tradičných zdrojoch financovania predstavujú obrovskú pomoc pri dosiahnutí základných cieľov
zoskupenia.

1. Realizácia úspešných projektov
V roku 2018 EZÚS Via Carpatia s r.o. realizovala nasledovné projekty:
ETT 2017-02 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

15. júl 2017 – 31. máj 2018

Celkový rozpočet projektu:

10 465 116 Ft

Celková suma dotácie:

9 000 000 Ft

Vlastné zdroje:

1 465 116 Ft

Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť myšlienku Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín
cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí bolo informovať o Tranzitnej ceste Via Carpatia, jej
histórií ako aj o možnostiach budúcej spolupráce. Krajinami pozdĺž južného koridoru sú
Rumunsko, Bulharsko a Grécko.
ETT 2018 – Rozvoj zručností v rámci EZÚS Via Carpatia s r.o.
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

1. marec 2018 – 28. február 2019

Celkový rozpočet projektu:

9 000 000 Ft

Celková suma dotácie:

8 100 000 Ft

Vlastné zdroje:

900 000 Ft

Hlavným cieľom projektu je pomocou realizácie rôznych vzdelávacích a rozvojových aktivít zvýšiť
efektivitu fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi hlavné aktivity projektu patria rôzne
vzdelávacie kurzy pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi tieto kurzy patria
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nasledovné: kurz anglického jazyka, kurz maďarského jazyka, certifikovaný kurz projektového
riadenia a kurz na rozvoj prezentačných zručností.
REWAFI – Kohézna politika Európskej Únie: Čítaj, pozeraj, hľadaj
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

1. apríl 2018 – 31. marec 2019

Celkový rozpočet projektu:

125 572 Eur

Celková suma dotácie:

100 458 Eur

Vlastné zdroje:

25 114 Eur

Hlavným cieľom projektu je šírenie informácií o kohéznej politike EÚ. Projektové aktivity sa
zameriavajú na šírenie informácií o kohéznej politike EÚ, jej histórii, vývoji, legislatívnom a
politickom rámci s dôrazom na dosiahnuté výsledky v regiónoch EÚ. Diseminačnými nástrojmi sú:
kniha, video, infografika a pilotný test inovatívnej súťaže. Navrhovaný obsah knihy pozostáva z
teoretických, politických a legislatívnych východísk kohéznej politiky EÚ a z praktických
prípadových štúdií z regiónov EÚ. Sumarizačný obsah knihy a najdôležitejšie poznatky budú
spracované vo forme audiovizuálneho nástroja (video) a infografiky. S cieľom diseminovať
informácie o kohéznej politike EÚ bude organizovaný pilotný test súťaže zameranej na
vyhľadávanie dôkazov o implementovaných projektoch realizovaných v rámci kohéznej politiky
EÚ vo vybraných regiónoch.
ÚV SR – 1048/2018 – Valorizácie ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom
samosprávnom kraji
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

1. december 2018 – 31. marec 2019

Celkový rozpočet projektu:

44 444 Eur

Celková suma dotácie:

40 000 Eur

Vlastné zdroje:

4 444 Eur

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v Košickom
samosprávnom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na 2
generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva Košického kraja, ktorých prepojenie a
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medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického
kraja. Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom realizácie 2 špecifických cieľov:
1. Špecifický cieľ: Vypracovanie stratégie aktívneho starnutia prostredníctvom zmapovania
komplexného využitia vnútorného rozvojového potenciálu územia Košického samosprávneho
kraja.
2. Špecifický cieľ: Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti
IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z KSK pri zmapovaní komplexného vnútorného
potenciálu územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych
zdrojov.

2. Schválené projekty
Začiatkom roka 2018 boli v rámci tretej výzvy programu Interreg Central Europe podané štyri
projekty, v ktorých EZÚS Via Carpatia s r.o. vystupovalo v role projektového partnera. Zoznam
schválených projektov bol zverejnený 16. januára 2019. Medzi schválenými projektmi sú dva také
projekty, v ktorých EZÚS Via Carpatia s r.o. vystupuje ako projektový partner:
I-CARE-SMART – Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

1. apríl 2019 – 31. marec 2022

Celkový rozpočet projektu:

2 804 672 Eur

Celkový rozpočet EZÚS v rámci projektu:

116 450 Eur

Celková suma dotácie:

95 900 Eur

Vlastné zdroje:

20 550 Eur

Cieľom partnerov I-CARE-SMART je priblížiť inovácie starším občanom a vytvoriť štruktúrovaný
rámec spolupráce zameraný na používateľov. I-CARE-SMART prináša komplexnú sadu nástrojov
s praktickým návodom na to, ako zapojiť seniorov a firmy do užívateľsky zameranej a otvorenej
inovácie.
CITYCIRCLE – Circular economy hubs v okrajových mestských centrách v strednej Európe
Základné informácie o projekte:
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Doba trvania projektu:

1. marec 2019 – 28. február 2022

Celkový rozpočet projektu:

2 064 500 Eur

Celkový rozpočet EZÚS v rámci projektu:

130 921 Eur

Celková suma dotácie:

107 817 Eur

Vlastné zdroje:

23 104 Eur

Projekt CITYCIRCLE zlepšuje inovačné kapacity okrajových mestských centier strednej Európy
zavedením systému cirkulárneho hospodárstva do partnerských miest. Periférne mestá strednej
Európy sú často poznačené nedostatkom inovácií a nedostatočným prístupom ku globálnym
inovačným procesom. Obehové hospodárstvo je uznané ako koncepcia rozvoja, ktorá by mala
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom projektu je využiť
potenciál cirkulárnej ekonomiky v mestách prostredníctvom založenia „quadruple-helix circular
economy hubs“ v partnerských mestách a vybaviť ich znalosťami a nástrojmi, aby mohli navrhnúť
hodnotový reťazec cirkulárnej ekonomiky na svojom území.

V októbri 2018 Jövő Útja Nonprofit Kft., dcérska spoločnosť EZÚS Via Carpatia s r.o., podala
žiadosť na Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska. Dňa 21.
decembra bola zverejnený zoznam schválených projektov. Medzi schválenými projektmi bol aj
projekt Jövő Útja Nonprofit Kft. s názvom Budujme partnerstvá aj po roku 2020.
Grant ETT-19-0001
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

1. január 2019 – 31. december 2019

Celkový rozpočet projektu:

11 500 000 Ft

Celková suma dotácie:

11 500 000 Ft

Vlastné zdroje:

0 Ft

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie partnerstiev v oblasti cezhraničnej spolupráce a ich
udržanie aj v programovom období po roku 2020. Najdôležitejšou aktivitou projektu je
organizovanie 6 jednodňových a 2 dvojdňových workshopov v Maďarsku a v Slovenskej
republike. Plánované workshopy umožnia výmenu skúseností, tvorbu nových projektových
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nápadov a riešenie spoločných problémov s cieľom vytvoriť spoločné projekty na nasledujúce
programové obdobie.

3. Fond Malých Projektov
Dňa 18. februára 2018 schválil Monitorovací výbor pre Program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko v rámci druhého kola Výzvy pre strešné projekty Fondu malých
projektov dva projekty na implementáciu Fondu malých projektov v rámci PO 1 a PO 4, ktorých
vedúcim prijímateľom je EZÚS Via Carpatia s r.o.. V rámci druhého kola boli vypracované
a následne schválené nasledovné dokumenty:


Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov



Spoločný implementačný plán



Manuál hodnotenia

V máji 2018 bola Monitorovacím výborom pre Fond malých projektov schválená aj dokumentácia
k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci FMP, ktorej súčasťou boli
nasledovné materiály:


Výzva na predkladanie žiadostí i finančný príspevok



Príručka pre žiadateľa FMP



Príručka oprávnenosti výdavkov



Hodnotiace hárky pre administratívne a kvalitatívne hodnotenie malých projektov



Príručka pre hodnotiteľa



Formulár žiadosti o finančný príspevok a prílohy k žiadosti



Vzor Zmluvy o finančnom príspevku pre FMP



Vzor Partnerskej dohody pre FMP



Príručka propagácie a viditeľnosti malých projektov

Dňa 1. júna sa uskutočnila otváracia konferencia Fondu malých projektov v rámci ktorej bola
spustená 1. pilotná výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty. Výzva
bola otvorená do 31. júla 2018. Počas trvania výzvy EZÚS Via Carpatia s r.o. organizovalo šesť
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informačných dní, ktoré sa uskutočnili v strediskových sídlach dotknutých krajov a žúp.
Potenciálnym žiadateľom bola poskytnutá aj možnosť osobných konzultácií.
V rámci Výzvy bolo podaných 39 ŽoFP, z toho 25 žiadostí v rámci PO 1 a 14 žiadostí v rámci PO4.
Indikatívna výška finančných prostriedkov z EFRR vyčlenená na Výzvu bola 1 059 501,10 €.
Nasledovný diagram znázorňuje pomer požadovanej sumy z EFRR a celkovej alokácie z EFRR v
rámci Výzvy na jednotlivé prioritné osi. Z diagramu je zrejmé, že v prípade PO1 bola požadovaná
suma vyššia ako indikatívna výška finančných prostriedkov a v prípade PO4 indikatívna výška
finančných prostriedkov na výzvu nebola dosiahnutá.

Graf 1: Pomer celkovej alokácie a požadovanej sumy z EFRR v rámci Výzvy

Značnú časť žiadateľov predstavovali mestá a obce, v počte 31. Medzi ďalších žiadateľov patrili
napr.: regionálne rozvojové agentúry, združenia, cirkvi, kultúrne združenia, múzeá, knižnice atď.
V rámci Prioritnej osi 1 – Príroda a Kultúra bolo najviac žiadostí predložených v rámci oblasti
Kultúra. V tejto oblasti sa žiadal finančný príspevok hlavne na aktivity: propagácia kultúrneho
dedičstva, výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia, organizovanie spoločných festivalov
a ďalšie. V rámci Prioritnej osi 4 žiadatelia žiadali finančný príspevok predovšetkým na
implementáciu nasledovných aktivít: odborné programy, podujatia medzi obcami/mestami za
účelom vytvorenia spolupráce, spoločné podujatia základných a stredných škôl, školenia, výmeny
skúseností, atď.
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V mesiacoch august – október prebehlo administratívne a kvalitatívne hodnotenie predložených
žiadostí o finančný príspevok.
Dňa 10. decembra 2018 sa konalo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých
projektov. Hlavným bodom zasadnutia bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v
rámci Pilotnej výzvy pre malé projekty. V rámci PO1 boli Monitorovacím výborom Fondu malých
projektov schválených 6 projektov a v rámci PO4 tiež 6 projektov, ktoré vyhoveli procesu
hodnotenia, dosiahli viac ako 65 bodov a na ktoré postačila vyčlenená alokácia. Nasledujúci graf
znázorňuje predbežné čerpanie alokácie v rámci 1. pilotnej výzvy Fondu malých projektov.

Predbežné čerpanie Výzvy
9 00,000

7 94,626

8 00,000

7 00,000
6 00,000
5 00,000
4 00,000
3 00,000

2 74,055

2 61,463

2 64,875

2 00,000
1 00,000
000
PO 1

PO 4
Predbežné čerpanie

Alokácia Výzvy

Graf 2 Predbežné čerpanie alokácie v rámci výzvy

Zoznam schválených projektov bol zverejnený koncom roka 2018 na webovob sídle EZÚS Via
Carpatia s r.o.. V súčasnosti prebieha kontraktačný proces k malým projektom.

4. Cezhraničný akčný plán
Dňa 28. apríla 2018 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Členovia Monitorovacieho výboru schválili územné
akčné plány predložené v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
a pracovnej mobility. Na základe tohto rozhodnutia Monitorovacieho výboru bude podporený
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akčný plán s názvom Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát
vypracovaný a predložený EZÚS Via Carpatia s r.o.. Cieľovým územím akčného plánu je
mikroregión Cserehát, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným
cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti a obnoviť potenciál mikroregiónu. Za
najdôležitejší potenciál regiónu považuje akčný plán miestnu produkciu, ktorá má podporiť rozvoj
regiónu. Očakávaným výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných
miest prostredníctvom týchto aktivít: vybudovanie nových viacúčelových centier, vybudovanie
nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, vytvorenie miestnych trhovísk,
rozvoj regionálnej značky, zriadenie siete pre miestnych výrobcov, organizácie miestnych trhov a
agro eventov.
Dňa 10. augusta 2018 bola v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
Maďarsko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej
osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility. Výzva bola uzavretá,
a to iba pre projekty, ktoré boli začlenené do schválených akčných plánov. Dňa 12. novembra
2018 boli podané všetky detailne vypracované projekty, ktoré sú súčasťou Cezhraničného
akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Celkový počet projektov v rámci
akčného plánu je sedem. EZÚS Via Carpatia s r.o. v rámci akčného plánu vystupuje v troch
nasledovných projektoch:
Coordination and communication project
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

36 mesiacov

Celkový rozpočet projektu:

218 052, 55 Eur

Celková suma dotácie:

207 149, 92 Eur

Vlastné zdroje:

10 902, 63 Eur

EZÚS Via Carpatia s r.o. je zodpovedný za implementáciu koordinačného a komunikačného
projektu. Úlohou zoskupenia je zabezpečiť hladký priebeh akčného plánu, dodržanie termínov,
dosiahnutie ukazovateľov výsledkov a pravidelné projektové stretnutia projektových partnerov.
EZÚS Via Carpatia s r.o. je zodpovedný aj za propagáciu akčného plánu.
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Find your way to the labour market
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

12 mesiacov

Celkový rozpočet projektu:

109 088, 87 Eur

Celková suma dotácie:

103 634, 43 Eur

Vlastné zdroje:

5 454, 44 Eur

Projekt s názvom „Nájdi si cestu na trh práce“ bude tiež implementovaný EZÚS Via Carpatia s r.o..
Implementácia projektu je potrebná z dôvodu zlepšenia vzdelanostnej úrovne ľudí žijúcich
v mikroregióne a z dôvodu zvýšenia ich šancí na umiestnenie sa na trhu práce. V rámci projektu
sa uskutočnia také kurzy, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie konkurencieschopnosti dlhodobo
nezamestnaných.
Build and promote local image
Základné informácie o projekte:
Doba trvania projektu:

12 mesiacov

Celkový rozpočet projektu Jövő Útja Nonprofit Kft.:

69 049, 87 Eur

Celková suma dotácie:

65 597, 38 Eur

Vlastné zdroje:

3 452, 49 Eur

Vedúcim projektovým partnerom projektu je dcérska spoločnosť EZÚS Via Carpatia s r.o., Jövő
Útja Nonprofit Kft. Partnerom projektu je nezisková organizácia Pro Oeconomica. Hlavným
cieľom plánovaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť miestnych produktov a miestnych
výrobcov. Medzi hlavné aktivity projektu patria nasledovné aktivity: vypracovanie marketingovej
stratégie, vybudovanie lokálnej značky, vytvorenie databázy miestnych výrobcov, organizovanie
agro-eventov a trhov, organizovanie miestneho EXPA, atď.
V súčasnosti prebieha hodnotenie jednotlivých projektov.
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Participácia na medzinárodných a národných konferenciách a workshopoch
EZÚS Via Carpatia s r.o. považuje za dôležitú úlohu vytvorenie partnerstiev a spoločné
plánovanie, z dôvodu lepšieho riešenia najpodstatnejších problémov regiónov. Z toho dôvodu je
pre zoskupenie dôležité aby sa zúčastnilo medzinárodných a národných konferencií a rôznych
stretnutí venovaných regionálnemu rozvoju a spoločnému plánovaniu. V roku 2018 sa EZÚS Via
Carpatia s r.o. zúčastnilo niekoľkých konferencií. Najvýznamnejšie boli:
Konferencia - Rozvoj trans-európskej cestnej infraštruktúry Via Carpatia v Rumunsku
Dňa 23. marca 2018 sa v rumunskom meste Oradea uskutočnila konferencia s názvom „Rozvoj
trans-európskej cestnej infraštruktúry Via Carpatia v Rumunsku“. Hostiteľom účastníkov bola
prefektúra Bihor regiónu. Účastníci zastupovali národné štátne orgány a taktiež rumunské,
maďarské, slovenské a poľské regióny, ktoré participujú na podpore myšlienky budovania
tranzitného koridoru Via Carpatia. Podstatným bodom programu bol podpis memoranda o
spolupráci v oblasti rozvoja tranzitnej cesty Via Carpatia v Rumunsku medzi rumunskými regiónmi
ležiacimi na trase tranzitného koridoru Via Carpatia.
Zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border
Initiatives (CESCI)
Dňa 17. mája sa v Budapešti konalo zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European
Service for Cross-Border Initiatives (CESCI). V rámci tohto podujatia sa prezentovala stratégia
Košického samosprávneho kraja pod názvom Úloha koridoru Via Carpatia v sociálnom a
ekonomickom rozvoji. Cieľom tejto stratégie je poukázať na dôležitosť vybudovania severojužného prepojenia východných regiónov EÚ pomocou dopravného koridoru. Na podujatí sa
prezentovali východiskové body samotnej stratégie, následne sa predstavili súčasné a budúce
plány v rámci tejto problematiky. Cesta označovaná ako Via Carpatia vedie od litovského
prístavného mesta Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá Bialystok, Lublin a Rzeszów, cez Košice a
maďarské mestá Miškovec a Debrecín, naprieč Rumunskom cez Oradeu (Veľký Varadín), Lugoj,
Calafat a Konstancu, cez bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad a končiť by sa mala v
gréckom Solúne.
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Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu
Dňa 11. mája 2018 sa v hoteli Bôrik, uskutočnila konferencia s názvom: Európska územná
spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Konferencie sa zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia.
Cieľom podujatia bolo poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce v
oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom zlepšiť život obyvateľov EÚ. Na konferencií sa
diskutovalo aj o prepojení programov Európskej územnej spolupráce s makro regionálnymi
stratégiami a o budúcnosti Európskej územnej spolupráce. Európska územná spolupráca je
základným kameňom európskej integrácie – zaisťuje, aby hranice medzi krajinami
nepredstavovali prekážky. Európska územná spolupráca prispieva k zblíženiu Európanov a
riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti
zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.
Konferencia - Z Varšavy do Bukurešti - Cesta smerujúca k iniciatíve troch morí
Dňa 5. júna 2018 sa vo Washingtone konala konferencia s názvom, Z Varšavy do Bukurešti - cesta
vedúca k iniciatíve troch morí. Konferencie sa zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia s r.o., ktoré dostalo
pozvanie od Polish Institute for International Affairs. Riaditeľka, Julianna Orbán Máté, prednášala
o dôležitosti vybudovania korridoru Via Carpatia, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších
priorít zoskupenia.
Iniciatíva troch morí (ďalej len „TSI“ z anglického „Three Seas Initiative“) je medzinárodným
projektom, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti energetiky, dopravy a
telekomunikácií v strednej a východnej Európe. TSI sa zameriava na sektorovú spoluprácu a
prehĺbenie integrácie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Iniciatíva zahŕňa nasledujúce
krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Organizácia stretnutí, konferencií a workshopov
V roku 2018 EZÚS Via Carpatia s r.o. organizovalo rôzne stretnutia, konferencie a workshopy
medzi najvýznamnejšie patria:
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Projektové stretnutia k Cezhraničnému akčnému plánu zamestnanosti pre mikroregión
Cserehát
Počas prípravy cezhraničného akčného plánu EZÚS Via Carpatia s r.o. orgnizovalo viacero
projektových stretnutí. Medzi najdôležitejšie patria tie, ktoré sa uskutočnili dňa 9. mája 2018
a 28. augusta 2018. Cieľom týchto stretnutí bola definícia najdôležitejších úloh, identifikácia
potrebnej dokumentácie k podaniu projektov a stanovenie časového horizontu. Jednotlivých
stretnutí sa zúčastnili všetky partneri konzorcia.
Otváracia konferencia Fondu malých projektov
Dňa 1. júna 2018 sa

v Slávnostnej sále Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy uskutočnila

otváracia konferencia Fondu malých projektov. V rámci konferencie predsedovia šiestich žúp,
Ing. Rastislav Trnka (Košický samosprávny kraj), Ing. Ján Lunter (Banskobystrický samosprávny
kraj), Török Dezső (Borsod-Abaúj-Zemplén župa), Skuczi Nándor (Nógrád župa), Seszták Oszkár
(Szabolcs-Szatmár-Bereg župa), Szabó Róbert (Heves župa), spoločne spustili 1. pilotnú výzvu v
rámci Fondu malých projektov. Otváracej konferencie sa zúčastnil aj podpredseda štátneho
tajomníka, Kiss-Parciu Péter, riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o. Ing, Julianna Orbán Máté, PhD.
a predstavitelia potenciálnych žiadateľov v rámci Fondu malých projektov. Na konci konferencie
predsedovia žúp a riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o. pomocou symbolického červeného gombíka
spustili 1. pilotnú Výzvu v rámci Fondu malých projektov.
Informačné dni k Fondu malých projektov
V mesiaci jún 2018 EZÚS Via Carpatia s r.o. zorganizoval šesť informačných dní k Výzve Fondu
malých projektov. Jednotlivé informačné dni sa uskutočnili v strediskových sídlach dotknutých
krajov a žúp: Salgótarján, Banská Bystrica, Nyíregyháza, Miskolc, Košice a Eger. Počet účastníkov
informačných dní dosiahol spolu 148. Potencionálni žiadatelia na informačných dní boli
informovaní o základných podmienkach Výzvy a oboznámení s pravidlami pri vypĺňaní formuláru
Žiadosti o finančný príspevok a jeho príloh.
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Organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia s r.o.
Dňa 20. marca 2018 na 10. zasadnutí Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia s r.o. bola
schválená nová organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia s r.o. V rámci novej organizačnej
štruktúry pod riaditeľom boli zriadené tri oddelenia, konkrétne oddelenie implementácie
projektov, oddelenie Fondu malých projektov a oddelenie podpory zamestnanosti. Organizačná
štruktúra zohľadňuje aj budúce plánované pracovné miesta, ktoré sa budú obsadzovať na základe
úspešných projektových žiadostí. Na obrázku nižšie je uvedená nová organizačná štruktúra
Zoskupenia:

Obrázok 1 Organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia s r.o.
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Prehľad príjmov a výdavkov Zoskupenia
Príjmy Zoskupenia:








Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb
podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej
činnosti účtovnej jednotky. Tržby z predaja služieb (podnikateľská činnosť účtovnej
jednotky) – 9000 eur
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov,
zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. Prijaté členské príspevky v roku 2018
spolu v sume 50.000 eur.
Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného
obdobia. Prijaté dotácie v roku 2018 spolu v sume 69055 eur. Zúčtovanie dotácie z
predchádzajúceho roku v sume 76785 eur.
Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma
kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový zisk – 8 eur

Výdavky Zoskupenia:







Spotreba materiálu – 19556 eur Cestovné náhrady – 28614 eur
Služby – 22693 eur
Hrubé mzdy – 129135 eur
Zákonné SP a ZP – 44748 eur
Kurzová stata – 18 eur
Suma nákladov za overenie účtovnej závierky – 1000 eur
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Stav a pohyb majetku a záväzkov zoskupenia
Tabuľka 1 Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

Samostatné hnuteľné
veci a súbory
Spolu v €

hnuteľných vecí
v€
Prvotné ocenenie – stav na
začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2518

2518

1846

1846

168

168

672

672

840

840

2518

2518

1846

1846

18

Správa o zasadnutiach Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
V roku 2018 sa uskutočnili dve zasadnutia Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
Prvé zasadnutie v roku 2018 sa uskutočnilo 12. marca 2018, na Úrade Košického
samosprávneho kraja. Za Košický samosprávny kraj bol na zasadnutí prítomný Mgr. Štefan
Zachariaš, predseda Dozornej rady, JUDr. Daniela Szélesová, tajomníčka Dozornej rady, Ing.
Julianna Orbán Máté, PhD., riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o. a Ing. Tímea Novotná, projektová
manažérka Fondu malých projektov. Za Boršodsko Abovsko Zemplínsku župu bol na zasadnutí
prítomný András Szeles, podpredseda Dozornej rady a László Béres, člen Dozornej rady.
Dozorná rada EZÚS Via Carpatia s r.o. pri výkone svojej kontrolnej činnosti na zasadnutí dňa
12.3.2018 v Košiciach:


Skontrolovala účtovnú závierku EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017



Skontrolovala účtovnú závierku Jövő Útja Nonprofit Kft. za rok 2017



Vybrala audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2017



Odsúhlasila harmonogram kontrolnej činnosti Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
na rok 2018



Odsúhlasila Správu o činnosti Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017

Druhé zasadnutie v roku 2018 sa uskutočnilo 20. júla 2018, na Mestskom úrade v Encsi.
Zasadnutia sa zúčastnil András Szeles, podpredseda Dozornej rady, Béres László, člen Dozornej
rady, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., a Ing. Veronika
Mohňanská, projektová manažérka Fondu malých projektov. Zasadnutia sa zúčastnili aj dvaja
noví členovia Dozornej rady za Košický samosprávny kraj, Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo a Ing.
Peter Harčarik, zvolení na 10. Valnom zhromaždení EZÚS Via Carpatia s r.o..
Dozorná rada EZÚS Via Carpatia pri výkone svojej kontrolnej činnosti na zasadnutí dňa 20. júla
2018 v Košiciach:


Zvolila nového predsedu a tajomníka Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.



Skontrolovala Výročnú správu a audítorskú správu EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017
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Skontrolovala plnenia uznesení EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017

Plány EZÚS Via Carpatia s r.o. na rok 2019
Medzi najdôležitejšie plány EZÚS Via Carpatia s r.o. na rok 2019 patria nasledovné:
Úspešné riadenie Fondu malých projektov:
Medzi najdôležitejšie výzvy EZÚS Via Carpatia s r.o. patrí úspešná implementácia Fondu
malých projektov. Najdôležitejšími úlohami v rámci FMP na rok 2019 sú nasledovné:


Podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi EZÚS Via Carpatia s r.o.
a Vedúcim prijímateľom malého projektu



Organizovanie školení pre Vedúcich prijímateľov malých projektov



Vyhlásenie 2. Výzvy v rámci FMP



Organizovanie Informačných dní a osobných konzultácií



Ukončenie prebiehajúceho systémového auditu FMP

Implementácia úspešných projektov
Medzi priority EZÚS Via Carpatia s r.o. patrí úspešná realizácia schválených projektov. Medzi
tieto projekty patria nasledovné:





Grant ETT-19-0001
I-CARE-SMART – Inovačný ekosystém pre inteligentnú
CITYCIRCLE – Circular economy hubs v okrajových mestských centrách v strednej
Európe
Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

Aktívne zapájanie do výziev európskej územnej transnacionálnej a interregionálnej
spolupráce
EZÚS Via Carpatia s r.o. plánuje aj v ďalších rokoch podávať projekty zamerané na zlepšenie
cezhraničnej nadnárodnej a interregionálnej spolupráce. V súčasnosti pracuje na príprave
niekoľkých projektových žiadostí
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Poskytovanie konzultačnej činnosti a projektového manažmentu
EZÚS Via Carpatia s r.o. aj v roku 2019 plánuje poskytnutie konzultačných činností a činností
projektového manažmentu (príprava projektových žiadostí, administratívna podpora,
riadenie, implementácia, atď. )
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