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Riadiacemu orgánu (RO), Národným orgánom (NO), Spoločnému sekretariátu (SS) 

a Kontrolným orgánom prvej úrovne (FLC) Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko bolo v poslednom období doručené množstvo otázok vzťahujúcich sa 

na zrušené podujatia, cestovanie, nedoručené zariadenia, a pod. v dôsledku pandémie 

COVID-19. V mnohých prípadoch sa dané otázky týkajú oprávnenosti súvisiacich výdavkov. 

V nadväznosti na tento problém RO a SS adresujú toto usmernenie všetkým hlavným 

prijímateľom, prijímateľom a kontrolným orgánom programu:  

Všeobecné pokyny 

Vo všeobecnosti RO / SS odporúča zhodnotiť situáciu a konať v zmysle inštrukcií príslušných 

orgánov zodpovedných za verejné zdravie, ako napr. WHO alebo ďalších národných 

zdravotníckych organizácií. V prípade oficiálneho zákazu cestovania / varovaní pred 

cestovaním vzťahujúcich sa na región môžu byť projektoví partneri nútení zrušiť cesty 

a podujatia spojené s projektom. Cestovaniu by ste sa mali vyhnúť v prípade, ak:  

 vo Vašom regióne, organizácii či na akomkoľvek relevantnom území došlo 

k vyhláseniu oficiálneho zákazu cestovania; 

 partnerská organizácia obmedzuje cestovanie na schôdzu;  

 máte závažné zdravotné ťažkosti.  

Oprávnenosť vynaložených výdavkov  

V prípade, ak by v dôsledku pandémie COVID-19 došlo k zrušeniu / odloženiu stretnutia či 

podujatia, alebo k výskytu dodatočných nákladov či oneskorení pri obstarávaní zariadenia 

alebo iných prác, odporúčame, aby ste čo najskôr požiadali o refundáciu v zmysle zmluvných 

podmienok.  

Náklady vzťahujúce sa na zrušené cesty či podujatia, a pod. (napr. lístky, vopred platené 

ubytovanie, eventové služby, a ďalšie obstarania), ktoré vznikli ešte pred ich zrušením, sú 

považované za oprávnené a budú schválené zodpovednými kontrolnými orgánmi prvej 

úrovne (FLC) v prípade, ak:  

 ich spätné vymáhanie nie je možné - cestujúce osoby a organizátori sú povinní takéto 

náklady minimalizovať; 



 podliehajú neodvrátiteľným externým okolnostiam (vis mayor / vyššia moc), t.j. 

oficiálne varovania zo strany WHO či národných orgánov, prípadne zdravotné 

ťažkosti súvisiace s COVID-19 alebo podozrenie na ne v prípade niektorého 

z účastníkov; 

 dané výdavky a relevantné inštrukcie autorít týkajúce sa takýchto rozhodnutí či 

zdravotných ťažkostí sú dôkladne zdokumentované.  

V prípade, ak sú výdavky hradené inými prostriedkami (dodávateľom, poistením, atď.), 

nemôžu byť v rámci programu vymáhané.  

Ďalšie zmeny v implementácii projektov 

Vo všeobecnosti sa odporúča postupovať pri implementácii projektov podľa pôvodných 

plánov. V dôsledku rapídne a neustále sa meniacej situácie RO / SS odporúča:  

 Pri nastávajúcich cestách a podujatiach využívajte flexibilné možnosti rezervácií 

a zmluvné dojednania umožňujúce zrušenie rezervácie s refundáciou platby; 

 V záujme predchádzania prípadným negatívnym dopadom implementácie 

odporúčame v rámci možností nahradenie zrušených stretnutí on-line 

schôdzami/videokonferenciami, využívanie on-line propagačných kampaní, videí, 

prezentácií výsledkov on-line formou, zapojenie sociálnych médií, webových stránok, 

a pod.  

 V prípade, ak sú aktuálnou situáciou spojenou  s vírusom COVID-19 dotknuté iné 

projektové aktivity než cestovanie či organizácia podujatí, projektových partnerov 

žiadame, aby takéto prípady dôkladne zdokumentovali a identifikovali alternatívne 

riešenia implementácie príslušných aktivít; 

 Prosíme o využívanie navrhovaných alternatívnych opatrení v záujme minimalizácie 

omeškania implementácie projektov – predĺženie projektu je možné len v ojedinelých 

a náležite odôvodnených prípadoch, v zmysle všeobecných pravidiel oprávnenosti 

Programu. 

 Pokúste sa, prosím, dosiahnuť ciele a ukazovatele projektov v čo najväčšej možnej 

miere aj vzhľadom na aktuálne okolnosti. RO a SS budú otvorení voči individuálnemu 

riešeniu problémov jednotlivých projektov v prípade ťažkostí s dosiahnutím určitých 

projektových zámerov, indikátorov či výstupov projektu.  

V prípade záujmu o ďalšie informácie či objasnenia, prosím, kontaktujte Vášho 

programového manažéra e-mailom alebo telefonicky.  

 

S pozdravom  

 

Riadiaci orgán 
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