Výročná správa iniciatívy JASPERS za rok 2014: zhrnutie

JASPERS, partnerstvo medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu
a mestskú politiku, Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskou bankou pre obnovu
a rozvoj (EBOR), pokračovalo v roku 2014 v podpore veľkých projektov určených na
financovanie z grantov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v mene 14 členských
štátov prijímajúcich pomoc (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko,
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko),
ako aj troch kandidátskych krajinách (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna
Hora a Srbsko).
Rok 2014 priniesol prechod zo starého programového obdobia politiky súdržnosti z rokov
2007 – 2013 na nové obdobie rokov 2014 – 2020. Činnosti v rámci partnerstva JASPERS
sa zameriavali na dokončenie projektov predkladaných v predchádzajúcom období, ako aj
na prípravu projektov pre nové obdobie. Všetky veľké projekty schválené Európskou
komisiou v roku 2014 sa týkali využitia prostriedkov z rokov 2007 – 2013.
Komisia v roku 2014 schválila 79 žiadostí o financovanie veľkých projektov (v porovnaní
s 86 v roku 2013). Celkové investičné náklady dosiahli výšku takmer 1,5 mld. EUR, z čoho
takmer 1 mld. EUR pochádza z grantov EÚ.
Celkové investičné náklady na veľké projekty podporené v rámci iniciatívy JASPERS
a schválené Komisiou v rokoch 2007 až 2014 predstavovali sumu takmer 66,4 mld. EUR,
z čoho granty EÚ predstavovali 38,9 mld. EUR.
V roku 2014 sa v programe JASPERS zriadila funkcia nezávislého posúdenia kvality
(NPK) a ďalej sa rozvíjalo Sieťové a kompetenčné centrum programu, ktoré má medzi
príjemcami pomoci šíriť znalosti a umožňovať výmenu osvedčených postupov.
Na podporu rozvoja kapacít a činností zameraných na výmenu znalostí bol pre partnerov
v júli 2014 sprístupnený nový webový portál sieťovej platformy (www.jaspersnetwork.org).
Jednotka manažérstva kvality, založená v roku 2014, bude zabezpečovať jednotnosť
a kvalitu poskytovania služieb v rámci iniciatívy JASPERS.
Podrobné informácie o činnostiach v rámci iniciatívy JASPERS sa uvádzajú vo Výročnej správe
iniciatívy JASPERS za rok 2014 (www.jaspers-europa-info.org) a vo Výročnej správe sieťovej
platformy iniciatívy JASPERS za rok 2014 (http://www.jaspersnetwork.org/).
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