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Základné informácie o EZÚS Via Carpatia s r.o.
Názov:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným

Dátum vzniku:

1.9.2013

Valné zhromaždenie: Bánné dr. Gál Boglárka
Ing. Rastislav Trnka
Dozorná rada:

Ing. Peter Harčarik
Béres László
Ing. Martin Sokol
Szeles András

Štatutárny orgán:

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

Opis činnosti:

EZÚS bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej,
nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi s
cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, predovšetkým
prostredníctvom realizácie projektov alebo programov cezhraničnej
spolupráce. Spoločnosť vykonáva aj podnikateľskú činnosť, ktorou
je najmä projektový manažment.

Počet zamestnancov:

16

Organizácia

Jövő Útja Kft. Dátum vzniku: 27.2.2014 Spoločnosť je dcérskou

v zriaďovateľskej

spoločnosťou EZÚS Via Carpatia s r.o. a jej cieľom je uľahčiť

pôsobnosti

EZÚS riešenie úloh koncipovaných v stanovách a dohodách EZÚSu na

Via Carpatia s r.o.

území Maďarska. Spoločnosť je nástrojom zjednodušenia procesov
prebiehajúcich medzi dvoma štátmi, ale zakladá sa v plnom rozsahu
na princípe EZÚS Via Carpatia s r.o.

Príloha č.1: Poznámky k účtovnej závierke
Príloha č.2: Účtovná závierka
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Projektová činnosť EZÚS Via Carpatia s r.o.
Najdôležitejšou z činností EZÚS Via Carpatia s r.o. je aktívna účasť na projektoch, ktorými
EZÚS Via Carpatia s r.o. prispieva k rozvoju Košického kraja a Borsod-Abaúj-Zemplén župy.

1. Realizácia úspešných projektov
Počas roka 2021 EZÚS Via Carpatia s r.o. realizovalo nasledujúce projekty:
I-CARE-SMART – Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

1. máj 2019 – 30. apríl 2022

Celkový rozpočet projektu:

2 593 040,60 EUR

Rozpočet EZÚS Via Carpatia: 126 870,00 EUR
Výška finančnej podpory:

107 839,5 EUR

Vlastné zdroje:

19 030,50 EUR

Projekt s názvom I CARE SMART - Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť bol
schválený v rámci tretej výzvy programu Interreg Central Europe. Projekt I-CARE-SMART si
kladie za cieľ priblížiť inovácie starším občanom a vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce.
I-CARE-SMART prináša komplexnú sadu nástrojov a odporúčaní, ktoré pomôžu zapojiť
seniorov a podniky do spoločného vytvárania inovácií. Na projekte participuje celkovo 13
partnerov z Maďarska, Poľska, Slovenska, Talianska, Česka, Rakúska a Nemecka.
CITYCIRCLE – Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

1. apríl 2019 – 31. marec 2022

Celkový rozpočet projektu:

2 001 705,00 EUR

Rozpočet EZÚS Via Carpatia: 147 700,02 EUR
Výška finančnej podpory:

125 545,02 EUR

Vlastné zdroje:

22 155,00 EUR

Projekt CITYCIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe
bol schválený v rámci tretej výzvy programu Interreg Central Europe. Projekt CITYCIRCLE
zlepšuje inovačné kapacity okrajových mestských centier strednej Európy zavedením systému
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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.

SKHU Ambassadors – Active ageing – Create a cross border team of ambassadors in
order to improve the quality of life for Slovak and Hungary seniors
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01. apríl 2021 – 31. marec 2022

Celkový rozpočet projektu:

195 942 EUR

Rozpočet EZÚS Via Carpatia:

101 210 EUR

Výška finančnej podpory:

96 149,50 EUR

Vlastné zdroje:

5 060,50 EUR

Svetová populácia starne. Toto tvrdenie platí aj pre Košický región a Borsod-Abaúj-Zemplén
župu. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje a evidované sú výrazné posuny v spoločenskom
správaní obyvateľstva. Oba regióny čelia výraznej migrácii mladšej generácie, zatiaľ čo staršia
generácia ostáva v regiónoch. Starnutie obyvateľstva predstavuje výzvu pre systém zdravotnej
starostlivosti, kde neustále dochádza k zvyšovaniu nákladov pre spoločnosť. Aby sa tomu
zabránilo, mal by sa klásť veľký dôraz na poskytovanie integrovanej starostlivosti zameranej
na staršie osoby. Projekt SKHU Ambassadors predstavuje inovatívny prístup zameraný
predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov podporou pre ich zdravie, fyzickú aktivitu
a lepšie začlenenie sa do spoločnosti. Na základe predchádzajúceho výskumu sa preukázalo, že
fyzická a duševná aktivita a jej integrácia do života seniorov má zásadný vplyv na zdravie,
kvalitu života a úroveň sociálneho začlenenia seniorov na maďarských a slovenských
hraniciach. Zlepšením úrovne sociálnej infraštruktúry a služieb pre seniorov plánuje projekt
dosiahnuť niekoľko prínosov pre spoločnosť v cezhraničnej oblasti. V rámci projektu sa
vytvoria centrá aktívneho starnutia, ktoré poskytnú pestré programy pre seniorov. Vyvinie sa
platforma s možnosťou dobrovoľníctva, čím sa seniorom pomôže, aby sa cítili užitoční
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a potrební. Okrem toho sa budú organizovať cezhraničné dobrovoľnícke dni. Projekt a jeho
aktivity budú ponúknuté čo najširšej populácii seniorov vo vekovej skupine nad 60 rokov
s dôrazom na rovnaký prístup na obidve strany cezhraničných regiónov.
SKHU IT EDUCATION – Improve the level of education in field of IT for students of
primary and secondary schools on both sides of border
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01. máj 2021 – 31. august 2022

Celkový rozpočet projektu: 340 079,08 EUR
Rozpočet v rámci EZÚS:

68 929,20 EUR

Výška finančnej podpory:

65 482,74 EUR

Vlastné zdroje:

3 446,46 EUR

V dnešnom svete si stále viac pracovných miest vyžaduje špecializované digitálne zručnosti.
Košický kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa čelia rovnakým výzvam: priepasť
v oblasti digitálnych zručností, podiel digitálne negramotných ľudí je vysoký a úroveň
digitálnych kompetencií je nízka, na školách existujú zastarané vyučovacie metódy a ich
digitálna infraštruktúra nie je dostatočná. Počet IT podnikov v obidvoch regiónoch je dosť
vysoký, no napriek tomu v oboch regiónoch dominuje výrazný „únik mozgov“, ktorý je
zapríčinený aj slabými väzbami medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi
v regiónoch. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností
študentov základných a stredných škôl v Košickom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej
župe, čo plánujeme dosiahnuť prostredníctvom zriadenia interaktívnych učební, investícií do
digitálnej infraštruktúry nákupom špeciálnych súprav LEGO pre základné a stredné školy
z Maďarska a Slovenska ako inovatívnej formy vzdelávania v oblasti IT, organizácií seminárov
a školení pre učiteľov, organizáciou kurzov robotiky, súťaží a letného tábora pre študentov.
Cieľom projektu je prepojiť podniky, základné a stredné školy a poskytnúť študentom praktické
vzdelávanie v súlade s požiadavkami trhu práce.
Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

7 mesiacov

Celkový rozpočet projektu:

52 398,88 EUR
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Rozpočet EZÚS Via Carpatia:

52 398,88 EUR

Výška finančnej podpory:

47 158,99 EUR

Vlastné zdroje:

5 239,89 EUR

Účelom projektu je vytvoriť a posilniť environmentálne povedomie a zodpovednosť žiakov
základných a stredných škôl v rámci Košického kraja. Realizácia jednotlivých aktivít projektu
prinesie bezprostredné pozitívne efekty na všetky vybrané špecifické cieľové skupiny projektu.
Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie a zvýšenie celkovej informovanosti žiakov
základných a stredných škôl v oblasti ekológie, recyklácie odpadu, nakladania s odpadom,
separovaného zberu odpadu, obehovej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň bude
podporený rozvoj kreativity a kritického myslenia žiakov v súvislosti s návrhom a prípravou
inovatívnych postupov a aktivít, ktoré prispejú k efektívnejšej a lepšej recyklácie odpadu, k
podpore obehovej ekonomiky a trvale udržateľnému rozvoju nielen v Košickom kraji, ale aj v
rámci celého Slovenska.
Aktivity projektu zahŕňajú:
- Návrh, vytvorenie a propagácia mobilnej vzdelávacej hry
- Vytvorenie komplexných vzdelávacích materiálov a realizácia vzdelávacích kurzov pre
žiakov a učiteľov na základných a stredných školách
- Organizácia súťaže na základných a stredných školách
Aktivity realizované v rámci projektu sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená ich dlhodobá
udržateľnosť aj po skončení realizácie projektu.
Egyedi kérelem – Vypracovanie štúdie s názvom: „Analýza znevýhodnených sídiel
Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy a Košickej župy“
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.12.2021 – 30.06.2022

Celkový rozpočet projektu:

15 800 000 Ft.

Výška finančnej podpory:

15 800 000 Ft.

Vlastné zdroje:

0 Ft

Vypracovanie štúdie s názvom: „Analýza znevýhodnených sídiel Boršodsko-abovskozemplínskej župy a Košickej župy“, ktorá bola realizovaná s podporou Maďarského
ministerstva zahraničných vecí a obchodu.
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Turistické inovácie na území EZÚS Via Carpatia
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.01.2021 –31.03.2022

Celkový rozpočet projektu:

29 910 000 Ft

Výška finančnej podpory:

29 910 000 Ft

Vlastné zdroje:

0 Ft

V rámci projektu zoskupenie plánuje realizovať 4 hlavné aktivity, ktorými sú:
Výroba štúdie cezhraničného cestovného ruchu, výroba série 4 dielov Gastromapy,
organizovanie tematických večerov, zabezpečenie propagačných materiálov.
Živá história
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.01.2021 –31.03.2022

Celkový rozpočet projektu:

217 000 000 Ft

Výška finančnej podpory:

217 000 000 Ft

Vlastné zdroje:

0 Ft

V rámci projektu prebehnú viaceré aktivity. Jednou z lokalít projektu je klasicistický kaštieľ
Patay v Abaújszántó-Cekeháza. Objekt, ktorý je predmetom projektu, by potreboval celkovú
rekonštrukciu, čo v súčasnosti nie je možné. Preto je našim prvoradým cieľom zachovať
konštrukciu, urobiť novú strechu a staticky spevniť a zabezpečiť hlavné steny.
Aktuálnu výstavu Múzea Dolnej brány v Košiciach na Hlavnej ulici doplnia inovatívne a
interaktívne nástroje a metódy interpretácie (napr. 3D rekonštrukčné modely, holografická
projekcia, aplikácie virtuálnej reality) v súlade s novými trendmi cestovného ruchu.
Zorganizuje sa fórum budovania partnerstiev pre aktuálnych partnerov EZÚS Via Carpatia a
potenciálnych nových partnerov.
Obnova technického vybavenia EZÚS Via Carpatia.

2. Schválené projekty
Aktuálne má EZÚS Via Carpatia štyri schválené projekty, pri ktorých sa čaká na začatie
implementácie.
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YES - Young Europeans are in Solidarity
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

15. september 2020 – 20. apríl 2022

Celkový rozpočet projektu

25 000,00 EUR

Rozpočet v rámci Jövő Útja 25 000,00 EUR
Nonprofit Kft.
Vlastné zdroje:

0 EUR

Vedúcim partnerom projektu je dcérska spoločnosť EZÚS Via Carpatia - Jövő Útja Nonprofit
Kft.. Projekt YES sa zameriava na zdôraznenie dôležitosti a analýzu koncepcie sociálnej
angažovanosti mládeže, nakoľko mladí ľudia predstavujú súčasnosti aj budúcnosť Európy.
Práca s mládežou je tiež dôležitou oblasťou, ktorej sa v Európe venuje zvýšená pozornosť.
Partneri projektu majú za cieľ zdieľať poznatky a navzájom spolupracovať. Táto spolupráca by
mala viesť k posilneniu solidarity, ktorá umožní výmenu know-how a stratégií vzájomného
obohacovania. Účelom projektu je tiež podpora začleňovania ľudí zo znevýhodnených komunít
do spoločnosti. Projekt a jeho aktivity bude mať priamy dopad na 340 a nepriamy dopad na
40 000 obyvateľov Európskej únie.
Ciele projektu:
-

stimulovať sociálnu prácu a prácu s mládežou s cieľom čeliť nezamestnanosti a
uprednostňovať sociálne začlenenie znevýhodnenej mládeže do spoločnosti

-

podporiť diskusiu o dôležitosti solidarity v čase krízy

-

podporiť zdieľanie „know-how“ a poznatkov

-

šíriť povedomie o politikách EÚ

-

sumarizovať názory a odporúčania týkajúce sa problémov a procesov solidarity s cieľom
vytvárať stratégie na miestnej a národnej úrovni

-

podporovať dobrovoľníctvo

-

podpora budovania kapacít pre mladých ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľov

-

podporiť spoluprácu partnerov projektu v budúcnosti
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WE are EuROPE
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01. apríl 2021 – 20. november 2022

Celkový rozpočet projektu:

25 000,00 EUR

Rozpočet v rámci EZÚS:

25 000,00 EUR

Vlastné zdroje:

0 EUR

Projekt sa zameriava na podporu vytvárania účinnejších opatrení zameraných na problém
chudoby, ktorá postihuje niektoré európske krajiny. Tento problém sa týka mnohých mladých
ľudí a je dôsledkom hospodárskej krízy a nedostatkom solidarity medzi krajinami. Cieľom
projektu je upozorniť na tento problém a vytvoriť prostredie, ktoré umožní vytvárať a prijímať
vhodné nápady a odporúčania na riešenie tejto problematiky. Aktivity projektu sú zamerané na
šírenie „know-how“ v rámci stratégií v oblasti predchádzania vzniku ekonomickej a sociálnej
deprivácie a v oblasti podpory solidarity, dobrovoľníctva, vytvárania združení a organizácií.
Dôraz sa bude klásť aj na význam Európskej únie a jej politík v čase krízy.
Projekt sa zameriava na:
-

kultúrne a vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí podporované prostredníctvom
postupov identifikovaných v rámci projektu WEROPE

-

posilnenie solidarity na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť rovnosť príležitostí v spoločnosti
pre mladých ľudí

-

zhromažďovanie inovatívnych nápadov

-

podporu aktivít v oblasti dobrovoľníctva a práce s mládežou na európskej úrovni

-

boj proti rasizmu a chudobe

-

podpora tvorby poznatkov o procese tvorby politiky EÚ.

Young4Climate - Raising awareness and building knowledge of young generation fighting
climate crisis
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

24 mesiacov

Celkový rozpočet projektu:

393 268,00 EUR

Rozpočet v rámci EZÚS:

144 226,00 EUR

Vlastné zdroje:

7 211,00 EUR
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Cieľom projektu je zvýšiť úroveň povedomia o adaptácii na zmeny klímy a ich zmierňovanie
prostredníctvom série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia zameraných najmä na
žiakov a ich príbuzných na 62 stredných školách v Košickom kraji.
Očakávané výsledky a výstupy projektu: Zvýšenie informovanosti cieľových skupín
prostredníctvom:
A) 7 tematických kampaní zameraných na adaptáciu a zmierňovanie zmeny klímy,
B) súťaž medzi školami;
C) vykonávanie demonštračných opatrení ako vzdelávacích oblastí - inštalácia dažďových
záhrad a zelených stien
D) všeobecná propagácia projektu prostredníctvom webovej stránky projektu a informačných
podujatí.
ETT-22: Nový branding, nové možnosti
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

1. január 2022 – 31. december 2022

Celkový rozpočet projektu:
15 000 000 Ft.
Rozpočet v rámci Jövő Útja Nonprofit Kft. 15 000 000 Ft.
Vlastné zdroje:

0 Ft

V rámci výzvy na predkladanie projektov ETT-22 Jövő Útja Nonprofit Kft. plánuje realizovať
niekoľko aktivít, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní nových cezhraničných
spojení a plánovaní nových cieľov, projektov a rozvoja.
Plánované aktivity:
- mzdové náklady a príspevky
- účtovné služby
- fórum budovania partnerstva
- reklama, marketing - navrhovanie nového loga, webstránky
- výdavky na služby - prenájom

3. Podané projekty
EZÚS Via Carpatia plánuje začiatkom roka 2022 podať nové projekty v rámci rôznych výziev.
Aktuálne je plánované podávanie týchto projektov v rámci nasledujúcich programov:
1. Interreg Central Europe:
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a. Digital transformation of long-term care facilities for older people (Digi4Care)
b. Energy Community driven multi-actors processes fostering the creation of
energy transition strategies (ENCODES)
c. Mentoring programme for SMEs to promote technological change with CO2
emission reduction and to develop a green and circular economy value chain
(GreenSMEp)
d. Health, Safety and Wellbeing for tourists and travelers in Central Europe
(Health4Tour)
e. Incubating Community Energy in Central Europe (ICEICE)
f. Improving the access to supporting services for local agrifood business
(SHELFLIFE)
g. Fostering circular economy transboundary ecosystems as way to creating
transnational central European market for recycling and upscaling of secondary
raw material from industries (TransSeRAW)
2. Digital Europe Programme:
a. DIH for the Cultural and Creative Industries in Bratislava (EDIH-BA)

4. Fond malých projektov
Projekty v procese implementácie:
Fond malých projektov pre Východnú oblasť – Prioritná os 1
Základné informácie o projekte
Celkový rozpočet projektu:

1 833 046,40 EUR

Rozpočet v rámci EZÚS:

1 833 046,40 EUR

Spolufinancovanie:

91 652,32 EUR

Trvanie projektu:

63 mesiacov

Fond malých projektov pre Východnú oblasť – Prioritná os 4
Základné informácie o projekte
Celkový rozpočet projektu:

5 499 139,31 EUR

Rozpočet v rámci EZÚS:

5 499 139,31 EUR

Spolufinancovanie:

274 956,98 EUR

Trvanie projektu:

63 mesiacov
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Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len
EZÚS) implementuje 2 Strešné projekty na realizáciu Fondu malých projektov (FMP) na
maďarsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2017 – 2022 v celkovej alokovanej výške 7 173
386,00 eur. Realizácia Fondu malých projektov je nástrojom na podporu projektov menšieho
rozsahu na regionálnej úrovni. Ide hlavne o podporu nových aktivít s dopadom na podporované
územie, aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváranie nových väzieb
medzi subjektmi, ktoré realizujú svoje aktivity s preukázateľným dopadom na danú prihraničnú
oblasť. Medzi podporované ciele patrí: nadviazanie a posilnenie priamych kontaktov medzi
slovenským a maďarským spoločenstvom v prihraničných oblastiach, tvorenie základne pre
ďalšie cezhraničné projekty v budúcnosti, cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých
foriem spolupráce, vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca
obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr. Konkrétne sú podporované v rámci malých
projektov nasledujúce aktivity: kultúrna výmena, ľudské zdroje, plánovacie a rozvojové štúdie,
hospodársky rozvoj, životné prostredie, cestovný ruch, komunikácia, ostatná infraštruktúra.
Celkové náklady projektu sú vo výške spomínaných 7 173 386,00 eur, z toho na manažment
projektu sa vyčlenilo 941 026,64 eur. Zvyšných 6 232 359,36 eur sa alokuje cez výzvy na malé
projekty do šiestich prihraničných regiónov.

Výzvy na predkladanie žiadostí
Zhrnutie 3. Výzvy na predkladanie žiadostí SKHU/ETA/2001
Dňa 1. decembra 2020 bola vyhlásená 3. Výzva Fondu malých projektov na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4. Riadiaca dokumentácia k 3. výzve bola
schválená v rámci 9. Písomnej procedúry Monitorovacím výborom pre Fond malých projektov.
Termín uzávierky výzvy bol 15.2.2021 a po nej nasledovalo administratívne a kvalitatívne
hodnotenie predložených žiadostí.
V rámci 3. výzvy bolo predložených 42 žiadostí v rámci prioritnej osi 4.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru
Na 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre FMP bol schválený zoznam 23 podporených
projektov. Počas procesu kontraktácie Vedúci partner projektu mesto Veľké Kapušany pod
registračným číslom FMP-E/2001/4.1/002 a Vedúci partner obec Leles pod registračným
číslom FMP-E/2001/4.1/002 podali žiadosť o odstúpenie od projektu ešte pred samotným
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podpisom zmluvy. Z uvedeného dôvodu došlo k zazmluvneniu malých projektov z rezervného
zoznamu projektov pre PO4.

Súčasný stav a plány FMP
Uzatvorením 3. Výzvy a ukončením kontraktačného procesu bola vyčerpaná takmer celá
alokácia na FMP. V rámci PO 1 bolo zazmluvnených celkom 1.273.443,36 eur ERDF a v rámci
PO4 bolo zazmluvnených 3.794.663,37 eur ERDF. Realizácia projektov prebieha do 31.3.2022
a do uvedeného termínu zamestnanci FMP vykonávajú monitorovacie kontroly na mieste.
Vyhlásenie ďalšej výzvy sa neplánuje. V súčasnosti sa realizuje kontrola Záverečných správ
malých projektov a ich Žiadostí o platbu a vypracovanie analýz v súvislosti s realizovanými
malými projektami. Zároveň sa pripravuje na nové programové obdobie, v rámci ktorého sa
FMP bude realizovať.

5. Cezhraničný akčný plán
Realizácia akčného plánu s názvom Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre
mikroregión Cserehát sa začala 1. augusta 2019. Vtedy sa začala aj realizácia Koordinačného
a Komunikačného Projektu, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS Via Carpatia s r.o.. 1.
septembra 2019 sa začala implementácia ďalších troch projektov, a to: Meet the Local needs,
Development of Local+2 products a Through Renovation to the Education. 27. novembra 2019
sa uskutočnila otváracia konferencia Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti a 4
projektov. Na otváracej konferencii sa zúčastnili projektoví partneri a pozvaní hostia.
Cieľovou oblasťou akčného plánu je mikroregión Cserehát, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou
nezamestnanosti. Hlavným cieľom akčného plánu je zníženie miery nezamestnanosti a obnova
mikroregiónu Cserehát. Ústrednou témou akčného plánu je lokálna produkcia, ktorá vo veľkej
miere môže prispieť k rozvoju oblasti. Medzi najdôležitejšie výsledky akčného plánu patrí
tvorba nových pracovných miest. V záujme dosiahnutia tohto cieľa boli určené nasledujúce
aktivity: zriadenie nových viacúčelových centier, založenie nových závodov na spracovanie
poľnohospodárskych výrobkov, vytváranie trhových miest, založenie regionálnej značky,
vytvorenie siete miestnych výrobcov.
Počet projektov, ktoré tvoria akčný plán je sedem, EZÚS Via Carpatia je súčasťou troch z nich:

Coordination and communication project
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Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.08.2019 – 31.07.2022

Celkový rozpočet projektu:

218 052, 55 EUR

Výška finančnej podpory:

207 149, 91 EUR

Vlastné zdroje:

10 902, 64 EUR

Za implementáciu koordinačného a komunikačného projektu je zodpovedný EZÚS Via
Carpatia. V rámci projektu zoskupenie zabezpečuje plynulý priebeh implementácie akčného
plánu, dodržiavanie termínov, dosiahnutie určených výsledkov a pravidelné projektové
stretnutia projektových partnerov. EZÚS Via Carpatia je tiež zodpovedný za propagáciu
akčného plánu. Zoskupenie tiež zabezpečuje minimálne požiadavky na zviditeľnenie projektu
pre niektoré projekty.

Find your way to the labour market
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.09.2020 – 31.12.2021

Celkový rozpočet projektu:

109 088, 87 EUR

Výška finančnej podpory:

103 634, 41 EUR

Vlastné zdroje:

5 454, 45 EUR

Projekt s názvom „Nájdi si cestu na pracovný trh“ bude implementovaný tiež prostredníctvom
EZÚS Via Carpatia. Pre mikroregión je dôležitá realizácia tohto projektu z dôvodu vysokej
miery nezamestnanosti a nízkej vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v danej oblasti. Hlavným
cieľom projektu je zlepšiť vzdelanostnú úroveň ľudí žijúcich v mikroregióne a zvýšiť ich šancu
na umiestnenie sa na pracovnom trhu. V rámci projektu sa budú realizovať kurzy zamerané na
zvýšenie konkurencieschopnosti dlhodobo nezamestnaných.

Build and promote local image
Základné informácie o projekte
Trvanie projektu:

01.04.2021 – 31.07.2022

Celkový rozpočet projektu:

155 032,76 EUR

Rozpočet v rámci Jövő Útja 52 229,00 EUR
Nonprofit Kft.
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Výška finančnej podpory:

49 617,55 EUR

Vlastné zdroje:

2 611,45 EUR

Vedúcim partnerom projektu je dcérska spoločnosť EZÚS Via Carpatia - Jövő Útja Nonprofit
Kft., partnerom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Hlavným cieľom plánovaného projektu
je zvýšenie konkurencieschopnosti miestnych výrobkov a výrobcov v mikroregióne Cserehát.
Medzi hlavné činnosti plánovaného projektu patrí vývoj marketingovej stratégie, vytvorenie
miestnej značky, vytvorenie databázy miestnych výrobcov, organizácia poľnohospodárskych
podujatí a veľtrhov, organizácia miestnej EXPO atď.

Zmena brandingu EZÚS Via Carpatia
V roku 2021 prechádza Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným vizuálnou zmenou loga. Hlavným dôvodom zmeny bola snaha vytvoriť modernú
identitu, ktorá bude odpoveďou na vývoj zoskupenia od jeho založenia.
Symbolom erbu je spojenie regiónov Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-AbovskoZemplínskej župy, ktoré sú historicky a kultúrne prepojené. Symbol hrozna reprezentuje
vinohradnícku tradíciu v oboch regiónoch, lev a holubica sú spoločné zvieracie symboly erbov
Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.
Modrá a červená farba sú dominantné farby erbov oboch regiónov. Modrá – evokuje
profesionálnosť a serióznosť. Modrá farba upokojuje, predstavuje úspech, evokuje pocit
spoľahlivosti. Červená – je energická, atraktívna, silná farba. Predstavuje energiu, vášeň,
impulzívnosť a silu.
V logu bude použitá skratka EGTC. Dôvodom je, že je to skratka pre maďarskú aj anglickú
verziu, takže slovenský variant EZÚS bude vynechaný z praktického hľadiska, čím sa stane
logo univerzálnym pre všetky jazyky.
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Pôvodné logo:

Nové logo:

V súvislosti so zmenou loga EZÚS Via Carpatia došlo k zmene všetkých používaných
komunikačných nástrojov EZÚS Via Carpatia s r.o., ako napríklad hlavičkový papier, vizitky,
atď.

Aktívna

účasť

na

medzinárodných

a národných

konferenciách

a

workshopoch
Pre EZÚS Via Carpatia je veľmi dôležité, aby rozvíjalo spoločné plány a partnerstvá s cieľom
riešiť kľúčové problémy, ktorým čelí región. Zoskupenie preto považuje za dôležité
zúčastňovať sa na odborných stretnutiach a konferenciách, ktoré prebiehajú v duchu
spolupráce, regionálneho rozvoja a spoločného plánovania. V roku 2021 sa EZÚS Via Carpatia
s r.o. zúčastnilo na týchto podujatiach:
•

Smart Academy Conference

EZÚS Via Carpatia sa snaží prostredníctvom projektu CITYCIRCLE okrem iného prispieť k
získavaniu nových poznatkov, ktoré pomôžu nielen školám, ale aj iným inštitúciám pri
prechode na obehové hospodárstvo. Jeho zástupcovia sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej
konferencie SMART ACADEMY CONFERENCE, ktorá sa konala 8.10.2021 v Košiciach, na
ktorej predstavili svoj výskum týkajúci analýzy tvorby odpadu na školách v Košickom kraji.
•

Mentoring sessions v ramci projektu CITYCIRCLE

V rámci projektu CITYCIRCLE sme sa zúčastnili mentoring sessions, ktorých témou bolo
vzdelávanie v oblasti implementácie politiky a prístupov v prechode na obehovú ekonomiku.
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•

Školenie o verejnom obstarávaní

Projektoví manažéri EZÚS Via Carpatia sa zúčastnili školenia o verejnom obstarávaní, ktoré
organizovalo Informačno-poradenské centrum pre EŠIF.

Organizácia stretnutí, konferencií a workshopov
V roku 2021 EZÚS Via Carpatia organizovalo rôzne stretnutia, konferencie a workshopy.
K najvýznamnejším patria nasledujúce:
•

Záverečná konferencia projektu Through Renovation to the education

Through renovation to the education - prvý zo siedmich projektov v rámci Cezhraničného
akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bol úspešne ukončený. Dňa 12.3.2021
sa uskutočnila online záverečná konferencia projektu, kde projektoví partneri ( Abaúji
Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség a SOŠ agrotechnická, Moldava nad Bodvou )
predstavili výsledky projektu.
•

Otváracia konferencia projektu Find your way to the labour market

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa dňa
12.3.2021 uskutočnila online otváracia konferencia projektu Find your way to the labour
market. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie úrovne vzdelania a zvýšenie šance dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín na uplatnenie sa na
pracovnom trhu.
•

Otvorenie trhovísk postavených v rámci projektu SKHU Markets

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo z projektu
SKHU Markets postavených 5 trhovísk: na Slovensku v Moldave nad Bodvou a v Buzici
a v Maďarsku v Hidasnémeti, Gagyvendégi a v meste Encs. V priebehu roka 2021 boli tieto
trhoviská slávnostne otvorené a začala sa ich aktívna prevádzka.
•

Školenia pre dlhodobo nezamestnaných v rámci projektu Find your way to the
labour market
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V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát boli počas roka
2021 úspešne zrealizované dve kolá školení Find your way to the labour market na Slovensku
aj v Maďarsku.
Pre účastníkov sme pripravili 4 tematické semináre, vďaka ktorým si zhotovili vlastný
životopis, zlepšili svoje sociálne a komunikačné schopnosti. Dozvedeli sa o tom, ako sa
vysporiadať s exekúciou či alkoholizmom a zvýšili si svoju finančnú gramotnosť.
•

Slávnostné položenie základného kameňa továrne na spracovanie kyslej kapusty v
Hidasnémeti

V máji 2021 sme slávnostne položili základný kameň závodu na spracovanie kyslej kapusty v
Hidasnémeti. Partner projektu zriadi závod na spracovanie kyslej kapusty, kde bude možné
spracovávať väčšie objemy kapusty a taktiež sa zvýši kvalita miestnych produktov. Okrem
podpory výroby cezhraničných výrobkov vytvoríme nové pracovné miesta, ktoré sú pre
mikroregión nevyhnutné z dôvodu pretrvávajúcej dlhodobej nezamestnanosti.
•

Informačné semináre v rámci projektu I-Care-Smart

Európska populácia starne a Slovensko nie je výnimkou. Projekt I-Care-Smart odpovedá na
potreby seniorov v našom regióne a podporuje inovácie, ktoré zvýšia kvalitu ich života.
Vďaka informačným seminárom v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave sa nám podarilo
nadviazať na predošlé diskusie so zástupcami seniorov v regiónoch. Informovali sme ich o
aktuálnom stave a progrese projektu I-Care-Smart a diskutovali sme tiež o ich názoroch na
inovatívne nápady, služby a produkty, ktoré sa prihlásili do výzvy Silverstar Challenge.
Celkovo bolo zorganizovaných 5 stretnutí:
•
•
•
•
•

Spišská Nová Ves 10.06.2021
Rožňava 10.06.2021
Michalovce 29.06.2021
Kráľovský Chlmec 29.06.2021
Košice 4.6.2021

•

Otváracia konferencia projektu Build and promote local image

Dňa 23.06.2021 sa uskutočnila Otváracia konferencia projektu Build and promote local image
v rámci Cezhraničného Akčného plánu zamestnanosti pre mikroregion Cserehát.
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V súčasnosti pracujeme na tom, aby projekt Local image stále napredoval. V tejto fáze projektu
spúšťame mapovanie územia Cserehát, vďaka ktorému vznikne online platforma s databázou
lokálnych producentov.
•

Fórum „Plánujme spoločne projekty na nasledujúce programové obdobie“

Dňa 7. júla 2021 sme v obci Keresztéte zorganizovali fórum s názvom "Plánujme spoločne
projekty na nasledujúce programové obdobie", kde jednotliví zástupcovia regiónov Gemer a
Cserehát diskutovali o možnostiach na nasledujúce programovacie obdobie, ktoré by radi
zrealizovali prostredníctvom projektov v pohraničných oblastiach Košického kraja a BorsodAbaúj-Zemplén župy. EZÚS Via Carpatia bude aj naďalej organizovať takéto stretnutia, na
ktorých budú mať možnosť zúčastniť sa aj ďalší záujemcovia.
•

Tematický večer zameraný na inovácie

Dňa 1.-2.7.2021 sme zorganizovali stretnutie "Tematický večer zameraný na inovácie"
projektových partnerov a predstaviteľov univerzít v Košiciach. Za účasti predsedu Košického
samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku sme diskutovali o dôležitých krokoch v oblasti
inovácií v rámci Košického kraja a Boršod-Abovsko-Zemplínskej župy. Okrem toho sme
predstavili lokálne a regionálne produkty z týchto oblastí.
•

Agrofestivaly v rámci projektu Build and promote local image

Počas leta a jesene 2021 sme v rámci projektu Build and promote local image na trhoviskách
postavených v rámci projektu SKHU Markets, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu
zamestnanosti pre mikroregión Cserehát zorganizovali 5 agrofestivalov, ktorých cieľom bolo
spopularizovať novopostavené trhoviska medzi obyvateľmi a lokálnymi producentmi
prostredníctvom zabezpečenia kultúrneho programu a programu pre deti a rodiny počas trvania
farmárskych a remeselných trhov.
•

Enviro deň pre študentov v Moldave nad Bodvou

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti environmentálnej zodpovednosti je jednou z priorít
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.
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Preto sme dňa 16.9.2021 zorganizovali "Enviro deň" pre študentov Gymnázia Štefana Moysesa
v Moldave nad Bodvou. Toto podujatie sme organizovali v rámci nášho projektu
CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji.
Enviro deň pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: Praktická časť, Teoretická časť,
Premietanie dokumentu a Enviromentálny kvíz. Žiaci získali aktuálne a dôležité informácie z
oblasti nakladanie s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie
komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.
•

Workshop - Sociálne podnikanie a farmárčenie

V rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu späť na trh práce" programu
spolupráce Interreg V-A SK-HU sa uskutočnili online Workshopy na tému Sociálne podnikanie
v slovenčine aj v maďarčine. Podujatie sa upriamovalo na sociálne podnikanie na národnej,
regionálnej a lokálnej úrovni so zameraním najmä na legislatívny rámec sociálneho podnikania,
komplexný pohľad na sociálne podnikanie z pozície zainteresovaných strán a praktické
príležitosti, ohrozenia pri sociálnom podnikaní a sociálne podnikanie v oblasti farmárčenia.
Účastníci počas workshopu identifikovali cieľové skupiny sociálneho podnikania a
identifikovali preferované správanie užívateľov prostredníctvom design thinking metodológie.
•

Školenia odborných garantov pre IT vzdelávanie

V Košiciach sme dňa 21.10.2021 organizovali školenia Odborných garantov v rámci projektu
„SKHU IT EDUCATION“. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s aktívnym
využívaním LEGO® Education SPIKE™ Prime robotov, predstaviť LEGO® Education prístup
k učeniu, plánovanie hodiny spojené s využívaním robotov, manažment triedy, praktické
ukážky a i. Školenie sa konalo v priestoroch Gymnázia Šrobárova 1, kde sa stretlo 10 učiteľov
stredných škôl z Michaloviec, Moldavy nad Bodvou, Spišskej Novej Vsi, Strážskeho, Gelnice
a Kráľovského Chlmca.
•

Workshopy s personálnymi agentúrami

V rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu na trh práce" programu
spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa uskutočnili Workshopy s Personálnymi
agentúrami na Slovensku aj v Maďarsku. Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so
zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Cieľom workshopu bolo
informovať o súčasnej situácii na pracovnom trhu, predstaviť účastníkom voľné pracovné
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pozície, informovať o možnostiach rekvalifikačných kurzov a urobiť evidenciu účastníkov za
účelom oslovenia v prípade vzniku nových pracovných ponúk.
•

Slávnostné odovzdanie LEGO sád

Dňa 29.9.2021 sa uskutočnilo vďaka projektu SKHU IT EDUCATION odovzdávanie cien
výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“
vyhlásenej Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Vďaka tejto výzve poputovalo spolu 104
sád Lego Education SPIKE Prime na 16 stredných škôl v Košickom kraji, ktoré vedeniu škôl
odovzdal predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka vo Vedeckom parku Technicom v
Košiciach.

Správa o činnosti Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
V roku 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. Prvé
zasadnutie sa uskutočnilo 29. apríla 2021 prezenčnou formou v Košiciach, druhé zasadnutie sa
konalo dňa 30. apríla 2021 tiež prezenčne v Košiciach a tretie zasadnutie Dozornej rady sa
konalo písomnou formou.
1. Prvé zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
Prvé zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. v roku 2021 sa uskutočnilo 29.4.2021
na Úrade Košického samosprávneho kraja prezenčnou formou. Rokovania sa zúčastnili:
-

Ing. Peter Harčarik
Béres László
Ing. Martin Sokol
Szeles András
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

Dozorná rada EZÚS Via Carpatia s r.o. pri výkone svojej kontrolnej činnosti na zasadnutí dňa
30. apríla 2021 v Košiciach rokovala o nasledujúcich bodoch:
-

Účtovná závierka EZÚS Via Carpatia s r.o.

-

Účtovná závierka Jövő Útja Nonprofit Kft.

-

Výber audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok
2020

-

Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2020

-

Súhrn schválených projektov podaných EZÚS Via Carpatia s r.o. za roky 2020-2021
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Stanovisko Dozornej rady:
Dozorná rada schválila všetky programové body zasadnutia.

Na základe preskúmania účtovných závierok Dozorná rada skonštatovala, že účtovná závierka
EZÚS Via Carpatia s r.o. a Jövő Útja Nonprofit Kft. za rok 2020 poskytuje verný a pravdivý
obraz o finančnej situácii zoskupenia a jeho dcérskej spoločnosti.
Audit pre EZÚS Via Carpatia každoročne vykonáva nezávislý audítor. Na tomto zasadnutí
Dozornej rady boli predložené cenové ponuky, pričom oslovených bolo 16 audítorských
spoločností a odpoveď prišla od 7 audítorských spoločností.
Podľa Stanov EZÚS Via Carpatia s r.o., členovia Dozornej rady sú povinní „vyberať audítora
pre vykonanie auditu účtovnej závierky“. Na základe vzájomnej dohody členovia vybrali
ponuku s najnižšou cenou: Gemer Audit spol. s.r.o.
2. Druhé zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
Druhé zasadnutie Dozornej rady v roku 2021 sa uskutočnilo 30. apríla 2021 na Úrade
Košického samosprávneho kraja prezenčnou formou. Rokovania sa zúčastnili:
-

Ing. Peter Harčarik
Béres László
Ing. Martin Sokol
Szeles András
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

Dozorná rada EZÚS Via Carpatia s r.o. pri výkone svojej kontrolnej činnosti na zasadnutí dňa
30. apríla 2021 v Košiciach rokovala o nasledujúcom bode:
-

Voľba nového predsedu Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via
Carpatia s ručením obmedzeným

Podpredseda Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia s r.o., Ing. Rastislav Trnka predkladá
v súlade s §15 ods. 4 písm. c) stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s r.o. návrh na menovanie člena Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. na funkčné obdobie
od 1.5.2021 do 30.4.2025 kandidáta: Ing. Martin Sokol.
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Stanovisko Dozornej rady:
Členovia Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. navrhovaného kandidáta jednohlasne
schválili.
3. Tretie zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.
Tretie zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. v roku 2021 sa konalo formou
písomnej procedúry, pričom členovia mali svoje stanovisko zaslať najneskôr do 7.12.2021.
Písomnej procedúry sa zúčastnili všetci členovia Dozornej rady. Predmetom písomnej
procedúry boli nasledujúce body:
-

Schválenie nového brandingu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným

-

Správa o činnosti Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión
Cserehát

-

Súhrnná správa k implementácii Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

-

Výber audítora pre audítorskú správu za rok 2021 Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Stanovisko Dozornej rady:
Členovia Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o. jednohlasne schválili písomnou formou
všetky predložené programové body.
Audit pre EZÚS Via Carpatia každoročne vykonáva nezávislý audítor. Na tomto zasadnutí
Dozornej rady boli predložené tri cenové ponuky, pričom oslovených bolo 7 audítorských
spoločností.
Názov
spoločnosti
Ing. Monika
Kešeláková
GemerAudit,
spol. s r.o.

Dátum
doručenia
ponuky
20.10.2021

Cena bez
DPH
(Eur)
-

Cena
s DPH
(Eur)
-

20.10.2021

900,-

1080,-
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Poznámka
Audítor nemá záujem
predkladať cenovú
ponuku

Ing. Duditšová
Matilda

28.10.2021

-

-

Audítor má vyťaženú
kapacitu

Na vykonanie a auditu účtovnej závierky EZÚS Via Carpatia s r.o. na základe výsledkov
prieskumu trhu sme navrhli vybrať ponuku s najnižšou cenou – GemerAudit, spol. s r.o.,
Šafárikova 65, 04801 Rožňava.
Podľa Stanov EZÚS Via Carpatia s r.o., členovia Dozornej rady sú povinní „vyberať audítora
pre vykonanie auditu účtovnej závierky“. Členovia písomne vyjadrili súhlas s výberom:
GemerAudit, spol. s r.o.

Plány EZÚS Via Carpatia na rok 2022
Medzi najdôležitejšie plány EZÚS Via Carpatia na rok 2022 patrí:
Úspešné riadenie Fondu malých projektov:
Medzi najdôležitejšie výzvy EZÚS Via Carpatia patrí úspešná implementácia Fondu malých
projektov. Najdôležitejšími úlohami v rámci FMP na rok 2022 sú nasledovné:
-

Vyčerpanie dostupného rozpočtu

-

Vyúčtovanie realizovaných malých projektov

-

Príprava podkladov na nasledujúce programové obdobie

-

Príprava analýzy a vyhodnotenia fungovania FMP za obdobie 2014 až 2020

Implementácia úspešných projektov:
Medzi priority EZÚS Via Carpatia patrí implementácia schválených projektov. Ide
o nasledujúce projekty:
-

Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

-

ETT projekty

-

CITY CIRCLE

-

I CARE SMART

-

SKHU Ambassadors – Active ageing – Create a cross border team of ambassadors in
order to improve the quality of life for Slovak and Hungary seniors

-

SKHU IT EDUCATION – Improve the level of education in field of IT for students of
primary and secundary schools on both sides of border
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-

We are EuROPE

-

YES - Young Europeans are in Solidarity

-

Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!

-

Young4Climate - Raising awareness and building knowledge of young generation
fighting climate crisis

Aktívna účasť na projektoch
a interregionálnej spolupráce

v rámci

európskej územnej, transnacionálnej

EZÚS Via Carpatia s r.o. aj počas najbližších rokov plánuje podávanie projektov v rámci
nového programového obdobia. Cieľom bude naďalej zlepšenie cezhraničnej, medzinárodnej
a interregionálnej spolupráce.
Konzultačné činnosti a riadenie projektov
EZÚS Via Carpatia s r.o. plánuje aj počas roka 2022 ponúkať služby súvisiace s projektovým
manažmentom (príprava projektových žiadostí, administratívna podpora, riadenie projektov
a implementácia projektov, atď.).

Prehľad príjmov a výdavkov Zoskupenia
Medzi najdôležitejšie výdavky EZÚS Via Carpatia patria nasledovné:
-osobné náklady (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady);
-spotreba materiálu, energie (PHM, nákup DHM, kancelárske potreby a iné.) Do tejto položky
sú zahrnuté výdavky na kancelárske potreby a reprezentačné materiály ktoré sú projektovo
určené, na nákup dlhodobého hmotného majetku, na pohonné hmoty;
- služby (prac. cesty, upratovanie, tlmočenie a preklady, nájom + média, účtovníctvo, poštovné
a iné) Táto položka zahŕňa napríklad výdavky na upratovacie služby, na tlmočnícke a
prekladateľské služby, na vytvorenie web stránky, na audit, na účtovnícke služby, na
konferencie, na zasadnutie Monitorovacieho výboru pre FMP a ďalšie služby súvisiace s
implementáciou projektov;
- dane a poplatky;
- odpisy a opravné položky k DNM a DHM;
- ostatné náklady na hospodársku činnosť;
- výnosy na finančnú činnosť;
- náklady na finančnú činnosť;
- daň z príjmov.
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Medzi najdôležitejšie príjmy EZÚS Via Carpatia s r.o. patria hlavne tržby z predaja vlastných
výrobkov a služieb (Príjmy z podnikania). Predstavuje to príjmy spojené so založením voľnej
živnosti, ktorá sa vzťahuje na činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti má EZÚS Via Carpatia z členských
príspevkov.
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