
 

 

Názov projektu: : „Podujatia SK V4 PRES“ 

Hlavný cieľ projektu: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu 

EŠIF v rámci predsedníctva V4 

Výška poskytnutého NFP celkom: 194 965,- Eur 

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA 

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: jún 2018 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018 

ITMS kód projektu: 301011N565 

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

Stručný popis projektu:  
Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Slovinska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska v 
oblasti politiky súdržnosti prostredníctvom organizácie viacerých podujatí počas slovenského 
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (ďalej len „SK V4 PRES“) v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. 
Aktivity projektu sú spojené najmä s realizáciou pracovných stretnutí vo formáte V4+4 zameraných na 
oblasť politiky súdržnosti EÚ, vrátane procesu prípravy mechanizmu implementácie tejto hlavnej 
investičnej politiky EÚ po roku 2020. Predpokladáme uskutočnenie siedmich podujatí (do 31. 12. 2018), 
a to formou pracovných stretnutí a rokovaní, konferencií, workshopov a seminárov na expertnej 
úrovni, na úrovni vyšších riadiacich zamestnancov a na úrovni ministrov zodpovedných za politiku 
súdržnosti EÚ. Jednotlivé podujatia budú prebiehať priamo v Bratislave a v rámci Bratislavského 
samosprávneho kraja. Prínosom projektu bude rozvoj spolupráce krajín V4+4 v oblasti politiky 
súdržnosti a hľadanie spoločných riešení a podpory k aktuálnym otázkam spojených s implementáciou 
tejto politiky EÚ a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj prípravou politiky 
súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2020, ktoré bude možné presadzovať aj na úrovni EÚ. Diskusie sa 
budú zameriavať najmä na výmenu dobrých skúseností z implementácie predchádzajúceho obdobia a 
na aktuálne témy týkajúce sa realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Dôležitým cieľom bude 
aj hľadanie spoločných názorov a postojov pre diskusiu o ďalšom zefektívnení a zjednodušení systému 
realizácie fondov EÚ po roku 2020 na úrovni EÚ a SR. 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
www.partnerskadohoda.gov.sk  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

