Zápisnica z X. zasadnutia monitorovacieho výboru
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
10.-11. decembra 2019, Rzeszów
Desiate zasadnutie monitorovacieho výboru (MV) programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020 sa uskutočnilo v dňoch 10.-11. decembra 2019 v poľskom
Rzeszowe. Zasadnutiu predsedal pán Rafał Baliński, riaditeľ Odboru územnej
spolupráce Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky, zastupujúci
riadiaci orgán (RO). Spolupredsedajúcou zasadnutia bola pani Katarína Mihaľová,
generálna riaditeľka Sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zastupujúca národný orgán
(NO).
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie otvoril predseda MV (Zoznam účastníkov zasadnutia tvorí prílohu č. 1
zápisnice). Pán Rafał Baliński privítal prítomných členov MV na zasadnutí vrátane pána
Władysława Ortyla – maršalka Podkarpatského vojvodstva, ktorého poprosil o úvodné
slovo. Pán maršalek zdôraznil význam poľsko-slovenskej spolupráce a merateľných
výsledkov doteraz zrealizovaných spoločných projektov. Vo svojom vystúpení nadviazal
aj na aktuálny stav prác na Karpatskej stratégii a na nasledujúcom programovom
období. Následne predseda MV predstavil aktualizovaný program rokovania (Program
zasadnutia tvorí prílohu č. 2 zápisnice), potvrdil pokročilý stav implementácie
aktuálneho programu a začiatok prác na programe pre nasledujúce programové
obdobie.
Pani Katarína Mihaľová počas vítania účastníkov zasadnutia poukázala na blížiace sa
obdobie bilancovania a hodnotenia výsledkov implementácie aktuálneho programu.
Spolupredsedníčka zasadnutia zdôraznila význam rozhodnutí prijímaných MV, ktoré sa
týkajú poskytnutia finančného príspevku jedným z posledných projektov, ako aj
efektívneho využitia vzniknutých úspor.
Aktualizovaný program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok a členovia MV podpísali
vyhlásenie o dôvernosti a nestrannosti, s uvedením projektov, na hlasovaní o ktorých
sa vzhľadom na potenciálny konflikt záujmov nezúčastnia.
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2. Stav implementácie programu v prioritných osiach
Podrobné informácie týkajúce sa stavu implementácie programu ku koncu roku 2019,
zahŕňajúce certifikáciu výdavkov, zazmluvnenie projektov, realizáciu rámcových
ukazovateľov programu, prognózy realizácie koncových cieľov s rozdelením na
jednotlivé prioritné osi odprezentoval pán Krzysztof Kaczmarek – Vedúci Spoločného
technického sekretariátu Interreg Poľsko – Slovensko (STS). Pán Krzysztof Kaczmarek
tiež predstavil informácie týkajúce sa stavu implementácie fondu mikroprojektov.
Prezentácia Stav realizácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 tvorí
prílohu č. 3 zápisnice.
Počas prezentácie boli uvedené aktuálne významné riziká pre včasnú realizáciu
projektov. Na ich základe vedúci STS predstavil hlavné príčiny zmien v projektoch
(okrem iného nárast investičných nákladov, najmä na poľskej strane a s ním spojený
významný
nárast
hodnoty
súťažných
ponúk
v
porovnaní
s predpokladanými hodnotami v odhadoch nákladov, čo v konečnom dôsledku
spôsobuje neplatnosť výberových konaní vzhľadom na absenciu dostatočných
finančných prostriedkov) a informoval o plánovaných zjednodušeniach v postupe na
vykonávanie zmien v projektoch.
3. Zhrnutie procesu hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (cestné
projekty).
Pani Jolanta Horowska – koordinátorka projektového tímu Spoločného technického
sekretariátu (STS) – predstavila monitorovaciemu výboru na schválenie priebeh
procesu hodnotenia projektov predložených v II. prioritnej osi programu – Trvalo
udržateľná cezhraničná doprava. V rámci tretej výzvy, ktorá sa uskutočnila v období
01.07-16.09.2019, bolo STS doručených 6 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
na celkovú sumu 14 700 000 €. Vzhľadom na požadované zmeny v programe, schválené
Európskou
komisiou
a „uvoľnené“ úspory z realizovaných projektov, sa pôvodná hodnota finančných
prostriedkov EFRR dostupných pre tretiu výzvu zvýšila zo 6 700 000 € (hodnota
z oznámenia o vyhlásení výzvy) na 11 962 404,84 €.
Na základe vykonaného hodnotenia bolo odporučené poskytnutie finančného
príspevku pre 4 projekty. Dva projekty v etape strategického hodnotenia nezískali
potrebný minimálny počet bodov a nepostúpili do ďalších etáp hodnotenia.
Prezentácia Priebeh hodnotenia projektov v rámci 2. prioritnej osi programu tvorí
prílohu č. 4 zápisnice.
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Počas prezentácie bolo uvedené, že všetky projekty odporučené na poskytnutie
finančného príspevku sú pripravené na realizáciu, čo sa predtým potvrdilo v etape
hodnotenia. Diskutovalo sa aj o vplyve týchto projektov na stav realizácie
programových ukazovateľov. Po dokončenej výzve, v prípade rozhodnutí MV
o schválení realizácie všetkých odporučených cestných projektov, sa ukazovateľ CO13
– „celková dĺžka nových ciest“ nezmení a dosiahne 60 % pôvodne plánovanej cieľovej
hodnoty, avšak ukazovateľ CO14 – "celková hodnota zrekonštruovaných alebo
zmodernizovaných ciest“ prekročí plánovanú cieľovú hodnotu rámcových
ukazovateľov o 16 %.
Požadovaná suma projektov odporučených na poskytnutie finančného príspevku
presahuje dostupnú alokáciu, čo znamená, že je potrebné schváliť nižšiu hodnotu
finančného príspevku pre posledný projekt na zozname a v budúcnosti dávať na tento
projekt úspory vzniknuté v rámci realizácie ostatných projektov v II. prioritnej osi, do
plnej výšky žiadaného finančného príspevku (v prípade posledného v zozname
odporučených projektov chýba približne 1,4 milióna €. Možná hodnota finančného
príspevku ku dňu zasadnutia MV je o trochu viac ako 735 tis. €, a odhadovaná úroveň
finančného príspevku z EFRR aktuálne predstavuje cca 35 %).
Okrem toho bolo uvedené, že obidva projekty, ktoré nezískali odporúčanie, podali
odvolanie. Ku dňu zasadnutia MV nebol proces posudzovania odvolaní ukončený.
4. Prezentácia a schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekty v rámci
2. prioritnej osi
Zástupkyňa STS (pani Jolanta Horowska) podrobne predstavila projekty odporučené na
poskytnutie finančného príspevku v rámci tretej výzvy na predkladanie žiadostí pre 2.
prioritnú os (prezentácia tvorí prílohu 5 zápisnice). Po skončení prezentácie sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie o schválení finančného príspevku pre projekty monitorovacím výborom sa
uskutočnilo individuálne pre každý z projektov.
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt č. PLSK.02.01.00-00-0203/19
(rozhodnutie MV č. 50/2019);
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0202/19
(rozhodnutie MV č. 51/2019);
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt č. PLSK.02.01.00-18-0200/19
(rozhodnutie MV č. 52/2019);
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt č. PLSK.02.01.00- 120201/19 so zníženou sumou finančného príspevku predstavujúcou 735 379,05 €,
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s možnosťou dodatočného zvýšenia úrovne finančného príspevku na plnú sumu
v okamihu, keď sa v 2. prioritnej osi vyskytnú úspory (rozhodnutie MV č. 53/2019);
5. Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt č. PLSK.01.01.00-180143/17 po dokončení hodnotenia spojeného so zmenou partnerov
Zástupkyňa STS (pani Jolanta Horowska) pripomenula základné predpoklady projektu
a priebeh procesu opätovného hodnotenia v súvislosti so zmenou partnerov
(prezentácia tvorí prílohu 6 zápisnice).
Pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z projektu odstúpili dvaja
partneri: Filmová inštitúcia ‘Silesia-Film’ z Katovíc a Spišská regionálna rozvojová
agentúra. Nahradili ich Agentúra regionálneho rozvoja z Bielska-Białej, resp. Inovačné
partnerské centrum z Prešova.
Monitorovací výbor v písomnej procedúre rozhodol o zmene partnerov a predložení
projektu na opätovné hodnotenie v tomto rozsahu, t. j.: formálne hodnotenie,
strategické hodnotenie v kritériu partnerstvo, technické hodnotenie v rozsahu
finančného hodnotenia nových partnerov, hodnotenie vplyvu na životné prostredie
nových partnerov, ako aj hodnotenie výskytu rizika štátnej pomoci v projekte
a kvalitatívne hodnotenie v rozsahu kritéria udržateľnosť výstupov projektu
a partnerstva.
Výsledok opätovného hodnotenie je pozitívny, s neveľkým rozdielom v oblasti
strategického hodnotenia (počet bodov znížený o 1).
To má za následok presunutie projektu zo 14. na 19. miesto v zozname projektov, ktoré
získali finančný príspevok. Zmena pozície nemá vplyv na možnosť získať finančný
príspevok pre projekt, vyžaduje však opätovné schválenie aktualizovaného zoznamu
projektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci I. prioritnej osi.
Aktualizovaný zoznam tvorí prílohu 7 zápisnice.
MV schválil po opätovnom hodnotení poskytnutie finančného príspevku pre projekt
č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 (rozhodnutie MV č. 54/2019) a
MV schválil aktualizáciu zoznamu projektov schválených na poskytnutie finančného
príspevku (v rámci druhej výzvy) v I. prioritnej osi – „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ (rozhodnutie MV č. 55/2019)
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6. Zmeny v Príručke pre prijímateľa
Podrobné zmeny v Príručke pre prijímateľa predstavila zástupkyňa RO (pani Dorota
Mazurkiewicz-Kędzia). Prvé dve zmeny zavedené na základe iniciatívy RO sa týkajú: a)
pravidiel finančného vyúčtovania pre poľských a slovenských partnerov (cieľom zmeny
je umožniť partnerom, výlučne v odôvodnených prípadoch, finančné ukončenie
projektu v neskoršom termíne ako 30 dní po vecnom dokončení realizácie projektu)
a b) spresnenia všeobecných pravidiel a hodnotenia oprávnenosti výdavkov
prostredníctvom zmeny znenia bodu 2 v kapitole 4.1.6 Všeobecné pravidlá
a hodnotenie oprávnenosti výdavkov na „Ak sa pravidlá oprávnenosti zmenia na
výhodnejšie pre partnera projektu, a daný výdavok ešte nebol certifikovaný
kontrolórom, môžu sa na hodnotenie oprávnenosti takého výdavku uplatniť pravidlá
výhodnejšie pre partnera projektu“).
Zvyšných sedem zmien navrhol NO v týchto bodoch: 4.1.9; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5;
6.2; 6.2.3.1. Ide o zmeny, ktoré spresňujú doterajšie ustanovenia Príručky pre
prijímateľa v týchto bodoch a sú to zmeny technického typu.
Úplný výkaz navrhovaných zmien spolu s ich navrhovaným novým znením tvorí prílohu
8 zápisnice.
Po skončení prezentácie dal predseda hlasovať o navrhovaných zmenách v Príručke pre
prijímateľa. MV navrhované zmeny schválil – rozhodnutie MV č. 56/2019.
7. Schválenie zmien v pláne hodnotenia programu
V úvode svojej prezentácie zástupkyňa RO (pani Anna Naskrent) informovala
o neuspokojivej kvalite výsledkov strednodobého hodnotiaceho prieskumu, ktoré boli
predstavené v záverečnej správe zo strednodobého hodnotenia programu. Správa
nesplnila obsahové očakávania RO. Okrem slabej kvality obsahovala nedôveryhodné
závery a odporúčania, ktoré boli nepresné a znemožňovali implementáciu v rámci
operácií. Táto situácia bola hlavnou príčinou odstúpenia od zmluvy s dodávateľom.
V dôsledku toho sa MV nezapojí do druhej časti prieskumu, t. j. schválenia odporúčaní
vyplývajúcich zo záverečnej správy.
Keďže už nie je možné vykonať opätovné strednodobé hodnotenie, po konzultácii s NO
a Európskou komisiou bolo prijaté rozhodnutie upustiť od jeho vykonania v roku 2018
a v dôsledku toho zmeniť Plán hodnotenia programu. Ustanovenia čl. 56 všeobecného
nariadenia ukladajú povinnosť vykonať hodnotenie aspoň raz počas programového
obdobia. Táto povinnosť bude splnená prostredníctvom vykonania hodnotenia ‘vplyvu’
na konci obdobia realizácie programu, t. j. v roku 2022.
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Ďalšia navrhovaná zmena v Pláne hodnotenia sa týkala odstránenia ustanovení
týkajúcich sa hodnotenia ex-ante programu 2021-27 vzhľadom na absenciu požiadavky
vypracovať tento typ prieskumu v budúcom programovom období. Zvyšné navrhované
zmeny sú technického typu.
Aktualizovaný obsah Plánu hodnotenia programu tvorí prílohu 9 zápisnice.
Okrem toho zástupkyňa RO (pani Anna Naskrent) predstavila informácie o plánovanom
prieskume merania ukazovateľov výsledkov v programe. Prieskum vyplýva z použitej
metodológie opísanej v programovom dokumente. Východiskové hodnoty
a predpokladané hodnoty pre rok 2019 boli definované v rámci prvého prieskumu
zrealizovaného na začiatku vykonávania aktuálneho programu. Cieľom aktuálne
plánovaného prieskumu je overenie pôvodne plánovaných údajov. V súčasnosti
prebieha proces podpisovania zmluvy medzi RO a vybraným dodávateľom. Predloženie
výsledkov prieskumu MV je naplánované v I. štvrťroku 2020.
Predseda dal hlasovať o navrhovaných zmenách v Pláne hodnotenia programu.
MV navrhované zmeny schválil – rozhodnutie MV č. 57/2019.
8. Stav realizácie informačných a propagačných aktivít v roku 2019. Schválenie
zmien v komunikačnej stratégii programu. Schválenie ročného plánu informačných
a propagačných aktivít na rok 2020.
Zástupkyňa STS (pani Aleksandra Gierat) predstavila zhrnutie informačných aktivít
zrealizovaných v roku 2019 STS v spolupráci s regionálnymi kontaktnými bodmi. Tieto
aktivity boli rozdelené na: školenia pre prijímateľov, výzva na predkladanie cestných
projektov, informačné a propagačné podujatia s účasťou STS a informácie o webovej
stránke a aktivity v sociálnych médiách.
Následne STS predstavil informačné aktivity plánované na rok 2020 a navrhované
zmeny v Komunikačnej stratégii programu.
Počas diskusie po predstavení spomenutých informácií bola zvážená možnosť platenej
kampane na Facebooku. Prípadné rozhodnutie v tomto smere prijme STS na začiatku
budúceho roku po overení hodnoty ukazovateľov.
Zástupkyňa Európskej komisie pani Dorota Witoldson poukázala na absenciu
základných
informácií
na
stránke
programu,
týkajúcich
sa
realizovaných/zrealizovaných projektov. Vzhľadom na stav vykonávania programu by
sa tam už takéto informácie mali nachádzať. STS informoval, že práce na databáze
projektov prebiehajú a sú jednou z priorít na rok 2020. Databáza spolu s interaktívnou
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mapou bude umiestnená na stránke programu v 1. polovici roku 2020. Medzitým bude
do konca týždňa na stránke programu umiestnený odkaz na všeobecnú databázu
projektov, ktorá sa nachádza na stránkach Ministerstva fondov a regionálnej politiky.
Zástupkyňa Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva (pani Joanna
Urbanowicz) vzhľadom na plánované aktivity na rok 2020 poukázala na to, že budúce
propagačné aktivity by sa s ohľadom na vyčerpanie alokácie aktuálneho programu mali
zamerať na prípravu partnerov na výzvy, ktorým budú čeliť v novom programe. Okrem
toho vyjadrila názor, že na propagáciu projektov by sa mali vyberať len zaujímavé,
novátorské nápady s cieľom inšpirovať tento typ aktivít v budúcnosti.
Zástupkyňa Maršalkovského úradu Podkarpatského vojvodstva pani Maria MichurZiemba poukázala na to, že v rámci aktuálnych školení STS chýba prezentácia venovaná
propagácii výsledkov projektov prostredníctvom rôznych médií a STS by malo túto
oblasť školení rozvinúť.
Predseda MV navrhol STS zváženie nápadu vykonať dotazníkový prieskum, čo
prijímateľom najviac chýba v oblasti propagácie a komunikácie a v akých oblastiach by
očakávali intenzívnu podporu zo strany programových inštitúcií. Vyjadril sa aj k návrhu
Malopoľského vojvodstva, pričom uviedol, že navrhnuté aktivity sa budú môcť
realizovať po vytýčení hlavných smerov rozvoja nového programu. Dôjde k tomu v roku
2020.
Zástupkyňa EK (pani Dorota Witoldson) informovala, že EK sa v poslednom čase
obrátila na RO všetkých programov, nielen Interreg, s prosbou o informovanie
o aktivitách zameraných na prípravu nových programov. V súvislosti s tým by sa mali
na webových stránkach programu objaviť základné informácie, ako: hlavné výstupy
zo stretnutí pracovných skupín, pracovné verzie programových dokumentov.
Vedúci STS informoval, že sa zvažuje vytvorenie dodatočnej platformy priebežne
informujúcej o postupe prác pracovnej skupiny na budúcej podobe programu.
Zástupkyňa EK tiež poprosila, v súvislosti s oslavami 30. výročia Interreg plánovanými
v roku 2020, o zamyslenie sa a vytypovanie zaujímavých projektov zrealizovaných
v rámci programu, ktoré budú určené na propagáciu Európskou komisiou. Túto prosbu
adresovala EK všetkým RO programov Interreg.
Predseda MV potvrdil, že RO dostal od EK takúto žiadosť a predložil návrhy projektov.
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Zástupkyňa RO (pani Anna Naskrent) poukázala na to, že v prípade mnohých projektov,
ktoré ukončili vecnú realizáciu a boli vyúčtované, sa koná množstvo zaujímavých
iniciatív, o ktorých sa však nie vždy hovorí, a to napríklad aj v dôsledku absencie
dostatočných finančných prostriedkov. STS by si mal takéto iniciatívy všímať
a propagovať ich. Bol to už jeden zo záverov hodnotenia propagačných aktivít
predchádzajúceho programu.
Úplný opis informačných a propagačných aktivít zrealizovaných v roku 2019, ako aj tých
plánovaných na rok 2020, spolu s navrhnutými zmenami v Komunikačnej stratégii tvorí
prílohu 10 zápisnice.
Po ukončení diskusie dal predseda MV hlasovať o navrhovaných zmenách
v Komunikačnej stratégii a Ročnom pláne informačných a propagačných aktivít na rok
2020 (príloha 11, resp. príloha 12 zápisnice). MV schválil navrhované zmeny a plán –
rozhodnutie MV č. 59/2019 a rozhodnutie MV č. 59/2019.
9. Stav implementácie technickej pomoci. Schválenie zmien v žiadostiach TP
Zástupkyňa RO (pani Dorota Mazurkiewicz-Kędzia) predstavila stav vykonávania
technickej pomoci a informovala o úrovni úspor v ukončených a vyúčtovaných
projektoch TP na roky 2016-2018. Informovala, že traja prijímatelia TP (RO, NO a STS
spoločne s RKB) svoje úspory z rokov 2016-2018 prenesú do projektov TP na roky 20192023. Počas aktuálneho zasadnutia MV je možné hlasovať len o zmenách v žiadosti TP
NO. O zmenách v žiadosti RO a STS sa však bude hlasovať až v budúcom roku, po
podpísaní rozpočtového zákona na rok 2020.
Prezentácia o stave vykonávania TP a navrhovaných oblastiach zmien tvorí prílohu 13
zápisnice.
Predseda dal hlasovať o navrhovanej zmene v žiadosti technickej pomoci NO.
MV navrhovanú zmenu schválil – rozhodnutie MV č. 60/2019.
10. Zmena v rokovacom poriadku MV. Pokrytie nákladov sociálnych partnerov na
dopravu na zasadnutia MV
Zástupkyňa RO (pani Iwona Brol) predstavila návrh zmeny rokovacieho poriadku MV
v čl. 9 bod 3, ktorej cieľom je pokrytie nákladov na dopravu na zasadnutia MV
sociálnym partnerom. Vzhľadom na objavujúce sa informácie o nemožnosti účasti
inštitúcií zastupujúcich sociálnych partnerov na zasadnutiach MV (privysoké náklady
na dopravu, ktoré presahujú rozpočtové možnosti týchto inštitúcií), význam účasti
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zástupcov sociálnych partnerov na práci MV, RO, s cieľom povzbudiť účasť na
zasadnutiach MV navrhuje pokrytie nákladov na dopravu z rozpočtu technickej pomoci
programu.
Zmena rokovacieho poriadku MV v spomenutom smere tvorí prílohu 14 zápisnice.
Predseda dal hlasovať o navrhovanej zmene v rokovacom poriadku MV.
MV navrhovanú zmenu schválil – rozhodnutie MV č. 61/2019.
11. Diskusia o voľných finančných prostriedkoch v Programe
Zástupkyňa RO (pani Dorota Mazurkiewicz-Kędzia) predložila informácie o dostupných
a očakávaných úsporách v Programe s rozdelením na jednotlivé prioritné osi. Ako prvá
bola prerokovaná situácia v 3. prioritnej osi, v ktorej ako v jedinej ku dňu stretnutia MV
boli identifikované úspory vo výške 684 434,34 EUR z EFRR. Podľa RO možno
v budúcnosti očakávať ďalšie úspory v súvislosti s ťažkosťami spojenými s uzatvorením
zmluvy v prípade ďalšieho vzdelávacieho projektu - „Pod spoločným nebom implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej prípravy
v oblasti letectva“.
RO preskúmal pred zasadnutím MV niekoľko možných scenárov využívania voľných
finančných prostriedkov. Takisto sa obrátil na Euroregióny s otázkou, či sa domnievajú,
že existuje reálna možnosť čerpania voľných prostriedkov v rámci 3. prioritnej osi.
Euroregióny poskytli vyhlásenie týkajúce sa pripravenosti na čerpanie súčasných aj
možných budúcich voľných finančných prostriedkov v rámci 3. prioritnej osi. Tieto
prostriedky majú byť určené na realizáciu mikroprojektov a strešných projektov.
Euroregióny identifikujú významný záujem o vzdelávacie mikroprojekty na poľskej
strane. Podľa RO toto riešenie zabezpečí maximalizáciu výsledkov dosiahnutých
v Programe prostredníctvom uvoľnených finančných prostriedkov pri súčasnej
optimalizácii procesov spojených s ich zazmluvnením.
Pán Michał Stawarski, Riaditeľ Kancelárie Združenia Euroregiónu „Tatry“ v mene
všetkých euroregiónov, pôsobiacich ako vedúci partneri v Programe, potvrdil záujem
o možnosť použitia voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi. Uviedol,
že niektoré euroregióny vytvorili rezervné zoznamy z predchádzajúcich výziev.
Pani Patrícia Janošková Hnátová, zastupujúca Prešovský samosprávny kraj, ktorý
v Programe plní úlohu partnera strešného projektu, navrhla zvážiť alternatívny návrh.
Z dôvodu nízkeho záujmu o vzdelávacie mikroprojekty na slovenskej strane, navrhla
prideliť voľné finančné prostriedky na projekty zamerané na prípravné projekty
nasledujúceho Programu alebo synergických projektov k aktuálne implementovaným
projektom. Alternatívou môžu byť aj projekty, ktoré kapitalizujú už predtým
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dosiahnuté výsledky v rámci Programu. Zároveň vyjadrila názor, že v prípade, že vyššie
uvedený návrh nezíska podporu MV, Prešovský samosprávny kraj nie je proti alokácii
prostriedkov na mikroprojekty.
Spolupredsedníčka zasadnutia (pani Katarína Mihaľová) v súvislosti s návrhom
Prešovského samosprávneho kraja zdôraznila, že také riešenie si bude vyžadovať veľmi
intenzívnu prácu v krátkom čase, a to na strane žiadateľov ako aj na strane
programových inštitúcií, aby boli projekty pripravené, ohodnotené, vybrané
a implementované ako aj aby ich výsledky aktívne prispeli k vytvoreniu nového
Programu. Okrem toho spochybnila skutočnú hodnotu kapitalizačných projektov kvôli
tomu, že v súčasnosti neexistuje zo strany Programu dopyt po tomto type projektov.
Zástupkyňa RO (pani Iwona Brol) poukázala na to, že v súčasnosti sú identifikované
konkrétne hodnoty úspor, ktoré sa pravdepodobne ešte zvýšia, zatiaľ čo priority
nového Programu sa môžu prerokovať najskôr v druhej polovici budúceho roka.
Zástupca Združenia Euroregiónu „Tatry“ (pán Michał Stawarski), nadväzujúc na návrh
Prešovského samosprávneho kraja, vyjadril pochybnosti o tom, či sú tieto projekty
v súlade s cieľmi 3. prioritnej osi Programu v jeho súčasnom znení. Pripomenul, že
záujem o vzdelávacie mikroprojekty na slovenskej strane bol zanedbateľný. Euroregión
„Tatry“ dvakrát vyhlasoval výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorých sa potvrdil
nezáujem slovenskej strany. Naopak na poľskej strane bol záujem natoľko vysoký, že
vznikol rezervný zoznam. Vzhľadom na to navrhol, aby boli voľné prostriedky určené
na realizáciu strešných projektov.
Zástupcovia Združenia Euroregión Beskydy (pán Marcin Filip) a Združenia Karpatský
euroregión Poľsko (pani Aneta Gorlicka) oznámili, že z dôvodu potreby použitia
dodatočných finančných prostriedkov, obdobie realizácie strešných projektov v rámci
3. prioritnej osi bude potrebné predĺžiť do konca júna 2022.
Napokon, v priebehu diskusie, zástupkyňa Prešovského samosprávneho kraja (pani
Patrícia Janošková-Hnátová) súhlasila s návrhom využitia úspor v strešných projektoch
v rámci 3. prioritnej osi.
Predseda MV, zosumarizoval diskusiu, pričom uviedol, že MV súhlasí s využitím
aktuálne dostupných prostriedkov v rámci 3. prioritnej osi v strešných projektoch.
Zároveň dodal, že spôsob, akým budú tieto prostriedky použité (na rezervný zoznam,
alebo na nové individuálne alebo spoločné mikroprojekty), bude ponechaný na
rozhodnutie partnerom strešných projektov a kolektívnym orgánom vymenovaným
v rámci týchto projektov.
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Predseda MV tiež navrhol možný návrat k diskusii v prípade uvoľnenia nových
významných finančných prostriedkov. Týmto sa diskusia ukončila.
Následne zástupkyňa RO (pani Dorota Mazurkiewicz-Kędzia) informovala o nedostatku
identifikovaných úspor ku dňu aktuálneho zasadnutia MV v rámci 1. a 2. prioritnej osi.
Poznamenala však, že na základe predchádzajúcich skúseností pri realizácii programov,
by sa takéto prostriedky v budúcnosti mali očakávať. Nakoľko v obidvoch osiach na
„hraničné“ projekty, t. j. projekt obce Brenna „Za vôňou dreva“ a projekt Novotarského
okresu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“
máme aktuálne k dispozícii menej voľných prostriedkov, ako sa pôvodne požadovalo,
všetky úspory identifikované v prvej polovici roka sa v prvom rade nasmerujú na tieto
projekty.
Okrem toho RO v prípade zazmluvňovania projektov z rezervného zoznamu v rámci 1.
prioritnej osi, v súlade s odporúčaním STS, navrhuje vykonať analýzu dostupných
finančných prostriedkov do konca augusta 2020. Umožní to začatie procesu ich
zazmluvnenia na konci septembra 2020, čo umožní partnerom realizovať projekty a ich
vecné dokončenie najneskôr do decembra 2022. December 2022 by bol konečným
termínom ukončenia vecnej realizácie projektov pre všetky projekty, ktoré sú alebo sa
začínajú realizovať (to platí aj pre strešné projekty) v rámci všetkých prioritných osí
s výnimkou Technickej Pomoci. Do prokotolu bolo zapísané, že 31.12.2022 je konečný
termín na ukončenie vecnej realizácie štandardných ako aj strešných projektov.
Zástupkyňa RO, (pani Iwona Brol), tiež navrhuje určenie časti potenciálnych ďalších
úspor identifikovaných po auguste 2020 v rámci 1. prioritnej osi, t. j. 500 000 – 600 000
eur, na prípravné projekty týkajúce sa nového Programu. Na rozdiel od prioritnej osi 3,
je prioritná os 1 veľmi populárna a dá sa predpokladať, že v septembri 2020 bude už
možné s veľkou pravdepodobnosťou zistiť, či nový Program bude podporovať projekty
v rámci ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Samotný systém výberu
prípravných projektov, ich funkcie, výška finančných prostriedkov pridelených na ich
implementáciu bude pripravený v blízkej budúcnosti, ak MV vyjadrí súhlas s takouto
činnosťou. Podľa RO, takisto na základe skúseností z iných programov, kde bol takýto
systém zavedený a prispel k zlepšeniu kvality projektov, bude navrhované riešenie
prínosom pre nové programové obdobie.
V reakcii na uvedený návrh zástupkyňa Malopoľského vojvodstva (pani Joanna
Urbanowicz) vzniesla pochybnosti o tom, či je tento typ projektu zhodný so súčasnými
ustanoveniami Programu a požiadala RO, aby analyzoval a potvrdil možnosť takýchto
aktivít.
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Spolupredsedníčka MV (pani Katarína Mihaľová) v mene NO predložila na posúdenie
návrh spočívajúci v tom, že do konca septembra 2020 bude vykonaná analýza
projektov, ktoré sa nachádzajú na rezervnom zozname v 1. prioritnej osi, a ktoré by
boli pripravené na implementáciu. V prípade úspor by MV rozhodol, v ktorom z týchto
projektov je možné navrhnúť nižšie spolufinancovanie, ako bolo pôvodne požadované
(s prísľubom zvýšenia spolufinancovania v prípade ďalších uvoľnených finančných
prostriedkov). Toto riešenie by umožnilo maximálne využitie finančných prostriedkov,
najmä v poslednej fáze implementácie súčasného Programu.
Zástupkyňa RO (pani Iwona Brol), bez spochybnenia riešenia navrhovaného NO,
navrhla, aby sa v rámci budúcich úspor vyčlenil aspoň určitý balík finančných
prostriedkov na prípravné projekty.
Pán Stanisław Pajor, zástupca národných kontrolórov Malopoľského vojvodského
úradu v Krakove, podporil riešenie navrhované NO, ako riešenie preukázané tak
v predchádzajúcom programovom období, ako aj v rámci iných národných programov.
Toto riešenie umožňuje maximálne využitie prostriedkov dostupných v rámci
programu.
Pani Agnieszka Pyzowska, ktorá zastupuje EZÚS TATRY, nadviazala na
predchádzajúceho rečníka, pričom nespochybnila takéto riešenie, avšak odporučila,
aby sa v prvej polovici roka skontrolovalo, či sú projektoví partneri z rezervných
zoznamov skutočne pripravení realizovať projekty. Z informácií, ktoré má k dispozícii,
sa finančná situácia niektorých žiadateľov zmenila na horšiu v porovnaní s obdobím,
v ktorom sa uskutočnila druhá výzva v rámci 1. prioritnej osi.
Pri zhrnutí diskusie predseda MV (pán Rafał Baliński) uviedol, že na tomto zasadnutí
MV je príliš skoro na prijatie rozhodnutia o pridelení úspor z 1. prioritnej osi.
RO spolu so STS bude analyzovať projekty na rezervnom zozname a kontaktovať sa
s ich partnermi. Zároveň naďalej ponecháva otvorenú príležitosť prideliť malú časť
akýchkoľvek uvoľnených prostriedkov na prípravné projekty. Predseda MV navrhol
návrat k diskusii na túto tému v druhom štvrťroku 2020 po príprave všetkých
potrebných analýz a vypracovaní koncepcie samotných prípravných projektov vrátane
kritérií výzvy. Týmto sa diskusia ukončila.
12. Implementácia strešných projektov.
Stav implementácie strešných projektov realizovaných v partnerstve Euroregiónom
Tatry, Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom spolu
s podrobnými informáciami o priebehu a výsledkoch výzvy na mikroprojekty
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realizované v roku 2019 v rámci 1. a 3. prioritnej osi, zazmluvnení, overovaní
a certifikácii výdavkov, implementácii programových ukazovateľov ako aj
uskutočnených propagačných aktivitách a plánoch na rok 2020 bol predstavený
Riaditeľom kancelárie Združenia Euroregiónu „Tatry”, pánom Michałom Stawarskim.
V ďalšej časti prezentácie boli predstavené príklady najzaujímavejších mikroprojektov.
Prezentácia tvorí prílohu č. 15 k zápisnici.
V súčasnosti partneri neidentifikujú riziká týkajúce sa procesu uzatvárania zmlúv,
realizácie cieľových programových ukazovateľov alebo platieb.
Stav implementácie strešných projektov realizovaných v partnerstve Karpatskýého
euroregiónu
a
Prešovského
samosprávneho
kraja,
s prihliadnutím na podobný obsah ako v prípade predtým prezentovaných strešných
projektov, predstavila Aneta Gorlicka, zástupkyňa riaditeľa kancelárie Zrduženia
Karpatského euroregiónu Poľsko. Prezentácia tvorí prílohu č. 16 k zápisnici.
Rovnako ako v projektoch Euroregiónu Tatry, aj v prípade dvoch strešných projektov
Karpatského Euroregiónu realizovaných v spolupráci s Prešovským samosprávnym
krajom partneri neidentifikujú riziká ovplyvňujúce včasnú a dôslednú implementáciu
projektov. Počas prezentácie sa opäť zdôraznila potreba predĺženia strešného projektu,
realizovaného v rámci 3. prioritnej osi, v prípade zvýšenia alokácie prostriedkov
o programové úspory.
Stav implementácie strešných projektov, analogických k vyššie uvedeným,
realizovaných
v
partnerstve
Euroregiónu
Beskydy
a Žilinského samosprávneho kraja, prezentoval pán Marcin Filip, Riaditeľ kancelárie
Združenia „Región Beskydy”. Rozsah prezentácie sa týkal aj priebehu
a výsledkov výzvy na mikroprojekty, uskutočnenej v roku 2019 v rámci prioritných osí
1. a 3., uzatvárania zmlúv, overovania a certifikácie výdavkov, realizácie programových
ukazovateľov ako aj realizovaných propagačných aktivít a plánov na rok 2020.
Prezentácia tvorí prílohu č. 17 k zápisnici.
Aj v prípade týchto projektov partneri v súčasnosti neidentifikujú riziká pre ich včasnú
implementáciu.

13. Informácie o stave prác spojených s prípravou nového programu na roky 20212027.
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Zástupkyňa RO (pani Iwona Brol) predstavila stav prípravných prác nového Programu
na obdobie 2021-2027. Pripomenula, že poľsko-slovenská Pracovná skupina (PS) na
prípravu nového programu sa prvýkrát stretla v júni tohto roku. Pani Iwona Brol ďalej
informovala, že v októbri tohto roku podpísala zmluvu s dodávateľom nového
programového projektu. V súčasnosti externí odborníci pracujú na sociálnoekonomickej analýze oprávneného územia programu. Pani Iwona Brol predstavila
harmonogram plánovaných prác poľsko-slovenskej PS a oznámila dátumy
nasledujúcich zasadnutí PS do konca prvého polroka 2020.
Zástupkyňa EK (pani Dorota Witoldson) požiadala o spôsob a lehotu na zahrnutie do
prác pracovnej skupiny zástupcov sociálnych partnerov v súlade s povinnosťou,
vyplývajúcou z návrhu Všeobecného nariadenia na roky 2021-2027. Podľa nariadenia
je dôležité, aby títo ľudia mali možnosť pracovať v pracovnej skupine od samého
začiatku. Taktiež dodala, že ak by sa takéto rozhodnutie v programe odsúhlasilo, mohlo
by to byť zorganizované aj tak, že z jednej krajiny je napríklad zástupca odborových
zväzov a z druhej krajiny zástupca zamestnávateľov.
Predseda MV (pán Rafał Baliński) a zástupca NO (pani Monika Csonková) v reakcii na
to informovali, že predstavitelia sociálno-ekonomických partnerov budú vybraní
a pozvaní k spolupráci hneď po tom, ako budú definované priority pre nový Program.
Takéto riešenia zabezpečia najcennejší vecný príspevok partnerov k programovým
prácam.
Zámerom je vybrať a pozvať na spoluprácu úzku skupinu 6-7 predstaviteľov z každej
strany. V súčasnosti sa uvažuje o zástupcoch zamestnávateľov, odborových zväzov,
akademickej obce, inštitúcií zaoberajúcich sa trvalo udržateľným rozvojom, ochranou
životného prostredia alebo biodiverzity, ako aj niektorých inštitúcií, ktoré sa tiež
štatutárne zaoberajú nediskrimináciou a rovnakými príležitosťami, a taktiež stredné
odborné školy. Dôležitým aspektom je tiež uhradiť náklady spojené s účasťou týchto
osôb v pracovnej skupine. Na tento účel je možné prideliť zdroje z Technickej pomoci.
RO však chce vyzvať k spolupráci sociálnych partnerov čo najskôr, aby sa mohli čo
najskôr pripojiť k pracovnej skupine pripravujúcej nový Programu. Ak nie je možné
vymenovať všetkých zástupcov na začiatku roka, RO by chcel, aby boli postupne
zaraďovaní do pracovnej skupiny. Podľa názoru RO je február 2020 hraničným
termínom na zapojenie partnerov do práce na novom Programe. Týmto sa diskusia
ukončila.
V rámci tohto bodu programu predstaviteľ Malopoľského vojvodstva (pán Grzegorz
First) predstavil súčasný stav projektu CRinMA, ktorý bol realizovaný v rámci programu
Interreg Europa, a Malopoľské vojvodstvo je v ňom vedúcim partnerom. Výsledky
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tohto projektu môžu prispieť k lepšiemu plánovaniu nového Programu, najmä v oblasti
ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Ako maximalizovať účinky jednotlivých
projektov a mikroprojektov, ako zabezpečiť synergiu a komplementárnosť medzi nimi,
je jednou z mnohých otázok, na ktoré medzinárodní partneri projektu hľadajú
odpovede, na základe predchádzajúcich európskych skúseností. Prvé žiadosti budú
prezentované v prvom štvrťroku 2020.
Prezentácia týkajúca sa predpokladov, stavu a harmonogramu implementácie projektu
tvorí prílohu č. 19 k zápisnici.
14. Rôzne záležitosti
V rámci tohto bodu boli prerokované nasledujúce otázky:
Pán Stanisław Pajor, predstaviteľ národných kontrolórov z Malopoľského vojvodského
úradu v Krakove, upozornil na proces kontroly verejného obstarávania v programe, na
nedostatky najmä v nových projektoch pokiaľ ide o nezrovnalosti medzi žiadosťou
o poskytnutie FP, technickou dokumentáciou, verejným obstarávaním a skutočným
stavom realizácie projektu a z toho vyplývajúce ťažkosti, napríklad pri určovaní
závažnosti porušenia pravidiel verejného obstarávania, najmä počas prechodného
obdobia uplatňovania vnútroštátnych korekcií a korekcií EÚ. Zdôraznil pozitívnu
preventívnu úlohu strednodobých stretnutí realizovaných projektov za účasti všetkých
projektových partnerov, STS a kontrolórov. Napokon v súvislosti s prácami na novom
Programe zdôraznil význam aktuálnych údajov v programovej oblasti, aby bolo možné
správne diagnostikovať a určiť správne smery podpory.
V reakcii na slová predchádzajúceho rečníka, zástupkyňa EK (pani Dorota Witoldson)
pripomenula výskumné projekty financované EK, ktorých cieľom je aj rozvoj spoločnej
metodiky cezhraničných údajov v situácii, keď sú štatistiky na oboch stranách hranice
odlišné a dokonca ani nie sú porovnateľné. V poslednej výzve bol na spolufinancovanie
vybraný projekt z poľsko-slovenského pohraničia. Projekt už začal svoju implementáciu
a v blízkej budúcnosti budú k dispozícii prvé výsledky projektu. Môžu sa teda tiež použiť
na vytvorenie nového Programu.
Zástupca Združenia euroregiónu „Tatry“ (pán Michał Stawarski) pripomenul, že
v prípade pozitívneho rozhodnutia týkajúceho sa predĺženia strešných projektov v 3.
PO bude potrebné zmeniť a doplniť prílohu č. 14 k Príručke pre prijímateľa. Ďalej
partneri strešných projektov diagnostikovali, že v prípade tretej prioritnej osi zápisy
v tejto prílohe bránia príjemcom realizovať malé investície - čo je možné v prípade
štandarných projektov. V mene všetkých partnerov navrhol zmeniť a doplniť prílohu
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č. 14 tak, aby v prípade malých investícií existovali rovnaké podmienky pre príjemcov
štandarných projektov a mikroprojektov.
Predseda KM (pán Rafał Baliński) poďakoval za tento návrh a vyhlásil, že sa touto
otázkou bude zaoberať.
Vedúci STS (pán Krzysztof Kaczmarek) predstavil nových zamestnancov sekretariátu
a informoval, že v súvislosti s prednedávnom ukončeným náborom na voľné pracovné
pozície, bude STS pracovať od začiatku januára v plnom zložení, teda s pätnástimi
zamestnancami.
Predseda MV (pán Rafał Baliński) poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
a zapojenie sa do prípravy a vedenia zasadnutia a ukončil zasadnutie.

Prílohy k zápisnici:
1.
2.
3.
4.
5.

Zoznam účastníkov X. zasadnutia MV, 10.-11.12.2019 r.
Harmonogram X. zasadnutia MV, 10.-11.12.2019 r.
Prezentácia – stav realizácie Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Prezentácia – Priebeh hodnotenia projektov v rámci 2. prioritnej osi Programu.
Prezentácia – Projekty odporúčané na poskytnutie finančného príspevku v
rámci 2. prioritnej osi.
6. Prezentácia - Prehodnotenie projektu GreenFilmTourism PLSK.01.01.00-180143/17.
7. Zoznam projektov v rámci 1. prioritnej osi po overení hodnotenia projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17.
8. Príručka pre prijímateľa - výňatok; navrhované zmeny;
9. Aktualizovaný obsah Plánu hodnotenia Programu.
10. Prezentácia - Stav implementácie informačných a propagačných činností v roku
2019. Informačné a propagačné aktivity v roku 2020. Zmeny v Stratégii
komunikácie.
11. Aktualizovaná Stratégia komunikácie.
12. Ročný plán informačných a propagačných aktivít na rok 2020.
13. Prezentácia – Stav implementácie projektov Technickej pomoci.
14. Poriadok MV – aktualizácia.
15. Prezentácia – Realizácia strešných projektov Združenia Euroregiónu Tatry v
spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym
krajom.
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16. Prezentácia - Strešné projekty Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko –
Prešovský samosprávny kraj.
17. Prezentácia – Strešné projekty Združenie Región Beskydy Poľsko – Žilinský
samosprávny kraj.
18. Prezentácia – Príprava nového programu Poľsko-Slovensko.
19. Prezentácia – Predpoklady, harmonogram a stav implementácie projektu
CrinMA.
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