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ÚVOD 

Názov zoskupenia:  Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným 

Sídlo:     Nám. maratónu mieru 1, 040 01 Košice 

IČO:      45230030 

DIČ:      2023851126 

štatutárny orgán:   Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 

Dcérska spoločnosť :  Jövő útja Korlátolt Felelősségű Társaság, 3525 Miškovec, Városház tér. 1. 21a., 

dátum založenia 27.02.2014, v Miškovci 

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 župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Predsedom valného 

zhromaždenia  EZÚS VIA Carpatia je Török Dezső (BAZ) a 

podpredsedom valného zhromaždenia je Ing, Rastislav Trnka (KSK). 

K prvej výmene zakladajúcich dokumentov medzi slovenskou 

a maďarskou stranou došlo začiatkom mája 2012.  

V zmysle dohody štatutárov jednotlivých krajov sa zakladajúcimi 

členmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia stali Košický samosprávny kraj a župa 

Borsod-Abaúj-Zemplén.   

Po podpise Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným vznikli 

pracovné skupiny.  

EZÚS VIA CARPATIA 

Bolo založené na uľahčenie 

a podporu cezhraničnej 

nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce. 
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Bol dokončený preklad zakladajúcich dokumentov do anglického jazyka, župa Borsod-Abaúj-Zemplén 

získala súhlas k vstupu do zoskupenia od Ministerstva spravodlivosti a verejnej správy Maďarska 

(Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium) a v apríli 2013 bol podaný návrh na zápis EZÚS Via Carpatia 

do registra vedeného na Úrade vlády SR. Registrácia podliehala slovenskému právu z dôvodu dohody oboch 

partnerov, že kancelária (sídlo) EZÚS bude v Košiciach. Registrový úrad zaregistroval zoskupenie k 31. máju 

2013.  

O založení EZÚS Via Carpatia bol informovaný Výbor regiónov a žiadosť o uverejnenie oznámenia o založení 

zoskupenia v Úradnom vestníku Európskej únie bola doručená Úradu pre vydávanie úradných publikácií 

Európskeho spoločenstva. EZÚS Via Carpatia začalo svoje fungovanie 1. 9. 2013 v Košiciach, na Námestí 

Maratónu mieru 1.  

CIELE A STRATEGICKÉ CIELE EZÚS VIA CARPATIA  

Ciele EZUS Via Carpatia 

Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja: 

 Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií. 

 Spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných rozvojových stratégií. 

 Iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované z fondov EÚ na 

realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií. 

 Integrácia v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, osobná a cestná doprava, komunálny odpad, 

protipovodňové aktivity, ochrana životného prostredia, cyklotrasy, vinohradnícka oblasť Tokaj, 

dodávanie energie, vytvorenie cezhraničných logistických a priemyselných zón, krízové riadenie, 

podpora investícií. 

 Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov. 

 Iniciatívy vedúce k oživeniu intermodálnej dopravy 

 Iniciatívy vedúce k budovaniu tranzitnej cesty Via Carpatia 

 

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, 

nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. 
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Strategické ciele EZUS Via Carpatia 

 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. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EZÚS VIA CARPATIA 

Na obrázku nižšie je uvedená organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia za rok 2017.  

Obrázok 1 Organizačná štruktúra EZÚS Via Carpatia v roku 2017 
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ČINNOSTI EZÚS VIA CARPATIA ZA ROK 2017 

Zrealizované projekty 

ETT 2017-02 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia 

 

 

 

 

 

Projekt je zameraný na podporu EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť myšlienku 

Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí je informovať 

o tranzitnej ceste Via Carpatia, jej histórií ako aj o možnostiach budúcej spolupráce. Krajinami pozdĺž južného 

koridoru sú Rumunsko, Bulharsko a Grécko.  

Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia 

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej 

miere podporuje ekonomický a hospodársky rast dotknutého regiónu. Implementácia výrazne zlepší využitie 

turistických atrakcií pozdĺž plánovanej tematickej cesty, a zároveň poskytne viac informácií o možnostiach 

pre turistov. Okrem toho, ďalším cieľom projektu je zvýšiť motiváciu cezhraničných turistov na objavenie 

susedných regiónov. Výsledky projektu budú podporovať sociálne a kultúrne ciele, ktoré posilnia vzťahy 

medzi regiónmi, sociálnu spoluprácu a vedú k zlepšeniu kvality života v regióne. Projekt prebiehal v 2 

hlavných aktivitách:  Fórum na vyhľadávanie partnerov a Tematické cesty, ktorej hlavným cieľom je 

vypracovanie štúdie.  

Základné informácie o projekte: 

Doba trvania projektu:  15. júla 2017 – 31. mája 2018 

Celkový rozpočet projektu:  10 465 116 Ft 

Celková suma dotácie:   9 000 000 Ft 

Vlastné zdroje:    1 465 116 Ft 

 

Základné informácie o projekte: 

Doba trvania projektu:  01. január 2017 – 01. september 2017 

Celkový rozpočet projektu:  39 544 EUR 

Celková suma dotácie:  35 100 EUR 

Vlastné zdroje:     4 444 EUR 
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Fond malých projektov 

Dňa 18. februára 2018 schválil Monitorovací výbor pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 

– Maďarsko v rámci 2. 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. V rámci 2. kola výzvy boli vypracované a následne schválené nasledovné dokumenty: 

1. Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre FMP 

2. Spoločný implementačný plán 

3. Manuál hodnotenia 

V súčasnosti dokončuje projektový tím pre FMP vypracovanie dokumentácie k Výzve na predkladanie 

žiadostí o finančný príspevok v rámci FMP, ktorej súčasťou sú tieto materiály: 

1. Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, 

2. Príručka pre žiadateľa FMP, 

3. Príručka oprávnenosti výdavkov, 

4. Hodnotiace hárky pre administratívne a kvalitatívne hodnotenie malých projektov, 

5. Príručka pre hodnotiteľa, 

6. Formulár žiadosti o finančný príspevok a prílohy k žiadosti, 

7. Vzor zmluvy o finančnom príspevku pre FMP, 

8. Vzor partnerskej dohody pre FMP, 

9. Príručka propagácie a viditeľnosti malých projektov. 

Na nadchádzajúce obdobie si EZÚS Via Carpatia stanovilo nasledujúci harmonogram prác v rámci FMP: 

1. Marec 2018    – príprava dokumentácie výzvy, kompletizácia materiálov  

v slovenskom a maďarskom jazyku, 

2. Apríl 2018    – zasadnutie Monitorovacieho výboru pre FMP, schválenie 

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, 

3. Apríl/Máj 2018   – vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o FP, 

4. Máj 2018     – otváracia konferencia v Miškovci, 

5. Jún 2018     – uzatvorenie výzvy, 

6. Júl – August 2018   – hodnotenie prijatých malých projektov/žiadostí o FP  

v rámci FMP, 

7. September – Október 2018  – zazmluvňovanie prijímateľov FMP. 

  



Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, 

Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice 

9 

 

Podané projekty 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia podalo v roku 2017 11 projektov. Projekty boli 

podávané s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v partnerských regiónoch, medzi Košický 

samosprávnym krajom a Boršod-Abáuj-Zemplén župov. Nasleduje prehľad jednotlivých projektov: 

1. Projekty podané v rámci programu Interreg Central Europe 

a. I-CARE-SMART 

b. TESORI 

c. CITYCIRCLE 

d. CyclONE 

2. Projekty podané v rámci programu Interreg Europe 

a. EGTC-UP 

3. Projekty podané v rámci Dunajského nadnárodného programu 

a. RECULTAGE 

4. Projekty podané v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

a. TAPE- Employment Cross-border Action plan of the Cserehát micro-region 

5. Projekty podané v rámci programu ENI CBC HUSKROUA 2014-2020 

a. TraditionFactory 

b. ICT Communes 

6. Projekty podané v rámci výzvy Európskej komisie, výzva DG REGIO 

a. REWAFI 

7. Projekty   podané v rámci výzvy Maďarského Ministerstva zahraničných vecí a 

vonkajších ekonomických vzťahov 

a. ETT - 18 

 
Jednotlivé projekty boli podávané v rámci stanovených výziev, ktoré sú časovo ohraničené, 5 projektov 

bolo podaných na začiatku roka 2018. Prípravy, stretnutia a komunikácia s partnermi však prebiehala v roku 

2017. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli projekty zahrnúť do tohto materiálu. V tabuľke sa nachádza súhrnná 

informácia o jednotlivých projektoch, ich rozpočte a stave v ktorom sa žiadosť nachádza. 
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Obrázok 2Podané projekty EZÚS Via Carpatia 

ĎALŠIE AKTIVITY EZÚS VIA CARPATIA 

EZÚS Via Carpatia bolo vytvorené na posilnenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce. Z tohto dôvodu smeruje EZÚS Via Carpatia svoje aktivity tak aby uľahčovali procesy vytvárania 

partnerstiev a spoločné plánovanie a zároveň aby napomáhali k riešeniu najpodstatnejších problémov 

v regiónoch. Medzi ďalšie aktivity EZÚS Via Carpatia za rok 2017 patria:  

 

 

 

Aktívna participácia na medzinárodných a národných konferenciách a workshopoch 

EZÚS Via Carpatia sa v posledných rokoch zúčastnilo viacerých konferencií a workshopov. Základom 

jednoltivých stretnutí je získať nové poznatky a skúsenosti, nadobudnúť nové kontakty a partnerstvá ako aj 

utužiť partnerstvá už existujúce. Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazený počet stretnutí a kontaktov na 

jednotlivých partnerov.  

1. Aktívna participácia na medzinárodných a národných konferenciách a workshopoch 

2. Organizácia stretnutí, konferencii a workshopov 

3. Príprava akčných plánov, integrovaných akčných plánov a stratégií 
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Obrázok 3 Kontakty EZÚS Via Carpatia v Európe a počet konferencií na ktorých sa EZÚS Via Carpatia zúčastnilo 

  

Organizácia stretnutí, konferencií a workshopov 

EZÚS Via Carpatia v roku 2017 pomáhalo pri organizácií viacerých konferencií a workshopov. Za 

najvýznamnejšie považujeme pomoc pri organizácií medzinárodnej konferencie „Doprava v Košickom 

regióne do roku 2020“.  

Doprava v Košickom regióne do roku 2020 

Išlo o 3. medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj dopravy, dopravnej 

infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 vo všetkých 

dopravných módoch, zámery "Smart cities", "Last mile" a Via Carpatia. Na konferencií boli predstavené 

moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri 

riadení dopravy, využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní ako aj budovanie inteligentného systému služieb.  

Príprava akčných plánov, integrovaných akčných plánov a stratégií 

V roku 2017 sa EZÚS Via Carpatia zúčastnilo na príprave 2 akčných plánov, konkrétne išlo o:  

 Príprava akčného plánu najmenej rozvinutý okres Gelnica 

Okres Gelnica sa stal v poradí trinástym okresom, ktorý pribudol do programu rozvoja najmenej rozvinutých 

okresov (NRO). Každý NRO má vypracovať akčný plán rozvoja. EZÚS Via Carpatia pomáhalo a aktívne sa 

zapájalo pri príprave tohto dokumentu a usmerňovala aktivity v okrese Gelnica spolu s expertami z Košického 

samosprávneho kraja.  
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Príprava akčného plánu na posilnenie zamestnanosti v oblasti Cserehát 

Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v 

regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregión "Krásny 

Cserehát". Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie 

kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych 

výrobkov a rozvoj regionálnej značky. Najdôležitejším výsledkom cezhraničného akčného plánu je 

vytvorenie nových pracovných miest. Tento výsledok bude naplnený prostredníctvom : vybudovania 

nových viacúčelových centier, vybudovania nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych 

výrobkov, vytvorenia miestnych trhovísk, rozvoja regionálnej značky, zriadenia siete pre miestnych 

výrobcov ako aj prostredníctvom organizácie miestnych trhov a agro eventov. Akčný plán je rozdelený do 

7 projektov, medzi ktorými sú synergické alebo komplementárne väzby. Celkovo je v projekte 16 partnerov, 

pričom EZÚS Via Carpatia vystupuje v 3 projektoch. 

SPRÁVA O ZASADNUTIACH DOZORNEJ RADY EZÚS VIA CARPATIA ZA ROK 2017 

Dozorná rada EZÚS Via Carpatia, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pracovala v roku 

2017 v zložení:   

 

 

 

 

 

Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade 

so stanovami spoločnosti a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, dohliadala na 

výkon pôsobnosti zoskupenia.  

Dozorná rada sa v roku 2017 stretla dvakrát. Na zasadnutí dňa 13.3.2017 v Košiciach, dozorná rada EZÚS 

Via Carpatia pri výkone svojej kontrolnej činnosti: 

 skontrolovala ročnú správu o činnosti EZÚS Via Carpatia za rok 2016, 

 skontrolovala účtovnú závierku EZÚS Via Carpatia za rok 2016, 

 skontrolovala ročnú správu o činnosti Jövő Útja Nonprofit Kft. za rok 2016, 

 skontrolovala účtovnú závierku Jövő Útja Nonprofit Kft. za rok 2016, 

 vybrala audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016, 

 odsúhlasila harmonogram kontrolnej činnosti Dozornej rady EZÚS Via Carpatia na rok 2017, 

 odsúhlasila Správu o činnosti Dozornej rady EZÚS Via Carpatia za rok 2016. 

Mgr. Štefan Zachariaš   - predseda dozornej rady 

JUDr. Daniela Szélesová   - člen dozornej rady 

Szeles András    - člen dozornej rady 

Béres László     - člen dozornej rady 
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Dozorná rada EZÚS Via Carpatia pri výkone svojej kontrolnej činnosti na zasadnutí dňa 28.6.2017 v Encsi: 

 skontrolovala audítorskú správu a výročnú správu EZÚS Via Carpatia za rok 2016, 

 skontrolovala plnenie uznesení Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia, 

 sa oboznámila so stratégiou Fondu malých projektov. 

PLÁNY EZÚS VIA CARPATIA NA ROK 2018 

Plány EZÚS Via Carpatia na rok 2018 sú nasledovné: 

Riadenie Fondu Malých Projektov a vyhlásenie výzvy. 

Systém Fondu malých projektov bude implementovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via 

Carpatia v rámci Programu spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko v súčasnej programovej perióde 2014 – 

2020. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (Small Project Fund - SPF) je posilnenie cezhraničnej 

sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi 

subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond 

malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce V-A Slovensko-

Maďarsko. Fond malých projektov v rámci Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra) a Prioritnej osi 4 (Podpora 

cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti) bude implementovaný 

v rámci partnerstva EZÚS Via Carpatia (vedúci partner), Košického samosprávneho kraja a Széchenyi 

Programiroda n.o. EZÚS Via Carpatia zamestnala 6 projektových manažérov pre plynulý priebeh 

implementácie strešného projektu a malých projektov. Ich súčasnou hlavnou úlohou je administrácia a 

príprava riadiacej projektovej dokumentácie pre výzvu na malé projekty. Minimálna výška rozpočtu malého 

projektu bude 20.000,- EUR a maximálna 50.000,- EUR. Trvanie malého projektu bude maximálne 12 

mesiacov. Fond malých projektov predstavuje výnimočnú možnosť pokračovať v rozvoji inovatívnych 

nápadov a projektov a tým pomôcť k vyrovnaniu regionálnych rozdielov a posunúť región vpred. 

Grant ETT 2018 

Hlavným cieľom projektu je pomocou realizácie rôznych vzdelávacích a rozvojových aktivít zvýšiť efektivitu 

fungovania Zoskupenia. Hlavným cieľom tejto aktivity je prostredníctvom rozvoja profesijných kompetencií 

existujúceho ľudského kapitálu zvýšiť efektivitu fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.   

Implementácia úspešných projektov 

EZÚS Via Carpatia podalo v roku 2017 a na začiatku roka 2018 11 projektov. Výsledky za všetky projekty 

ešte nie sú známe.  V prípade úspešnosti plánuje EZÚS Via Carpatia implementovať projekty, ktoré podal.  
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Dňa 28.02.2018 bolo Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. doručené oznámenie o 

schválení projektu a o začatí kontraktačného procesu. Úspešný projekt REWAFI je popísaný nižšie.  

Projekt REWAFI 

Projekt sa zameriava 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 (z každého členského štátu). Sumarizačný obsah knihy a najdôležitejších poznatky budú spracované vo 

forme audiovizuálneho nástroja (video) a infografiky. S cieľom diseminovať informácie o kohéznej politike 

EÚ bude organizovaný pilotný test súťaže zameraný na vyhľadávanie dôkazov o implementovaných 

projektoch realizovaných v rámci kohéznej politiky EÚ vo vybraných regiónoch. Výstupy budú preložené do 

viacerých oficiálnych jazykov EÚ a do ruštiny. 

Aktívne zapájanie do výziev európskej územnej transnacionálnej a interregionálnej spolupráce   

EZÚS Via Carpatia plánuje aj v ďalších rokoch podávať projekty zamerané na zlepšenie cezhraničnej 

nadnárodnej a interregionálnaj spolupráce.  

Poskytovanie konzultačnej činnosti a projektového manažmentu 

EZÚS Via Carpatia  poskytuje konzultačné činnosti a činnosti projektového manažmentu. Bol identifikovaný 

dopyt po službách v oblasti projektového manažmentu (príprava, administratívna podpora, riadenie, 

implementácia a iné).  

EZÚS Via Carpatia s r. o. uvedené skutočnosti reflektovalo a s účinnosťou od 01.10.2016 ohlásilo na 

Okresnom úrade Košice voľnú živnosť. Živnostenské oprávnenie sa vzťahuje na činnosť podnikateľských, 

organizačných a ekonomických poradcov (podľa zoznamu odporúčaných voľných živností, Ministerstvo 

vnútra SR, 2016). V rámci živnostenského oprávnenia boli a budú realizované a fakturované práce na príprave 

projektových žiadostí. 
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ZÁVER 

EZÚS Via Carpatia sa počas svojho pôsobenia snaží riadiť svoje činnosti tak, aby čím efektívnejšie dosiahlo 

svoje ciele. Počas pôsobenia sa zúčastnilo v podaní viacerých projektov, organizovalo mnoho stretnutí a 

zúčastnilo sa viacerých medzinárodných udalostí. Priebeh týchto činností, informácie o dosiahnutých 

výsledkoch priebežne propaguje na svojej web stránke (www.viacarpatia.eu), ktorá bola vytvorená počas 

fungovania Zoskupenia a ktorá slúži na jeho zviditeľnenie a na podávanie informácií pre širokú verejnosť. 

Zoskupenie naďalej bude pokračovať v týchto činnostiach a v naplnení svojich cieľov. Popritom veľkú 

pozornosť bude venovať aj svojim úlohám, ktoré vyplývajú z Dohovoru, zo Stanov a ktoré mu vytýčia 

členovia Valného zhromaždenia. 

 

Príloha:  Účtovná závierka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via 

Carpatia s ručením obmedzeným za tok 2017 


