Zápisnica z IX. zasadnutia monitorovacieho výboru
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
v dňoch 19.-20. marca 2019 v Starej Lesnej
Deviate zasadnutie monitorovacieho výboru (MV) programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020 sa uskutočnilo v dňoch 19.-20. marca 2019 v obci Stará Lesná na
Slovensku (Prešovský samosprávny kraj, okres Kežmarok). Rokovaniu predsedal pán
Adam Hamryszczak – štátny tajomník Ministerstva investícií a rozvoja PR, zastupujúci
riadiaci orgán (RO). Spolu predsedajúcou 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 rokovania
Predseda MV otvoril rokovanie (Zoznam účastníkov zasadnutia tvorí prílohu č. 1
zápisnice). Štátny tajomník Adam Hamryszczak privítal nových aj doterajších členov
MV, ktorí sa zišli na zasadnutí a následne predstavil program zasadnutia. Predsedajúci
zdôraznil význam programu pre budovanie skutočného a trvalého partnerstva na
poľsko-slovenskom pohraničí. V tejto súvislosti spomenul úlohu konštruktívnej
spolupráce na fóre MV, založenej na zásadách porozumenia a širokej účasti.
Predsedajúci taktiež informoval, že vykonávanie programu je veľmi vysoko
oceňované, a to aj Európskou komisiou (EK). Zároveň vyzval k ešte efektívnejšej práci
a hľadaniu nových riešení, ktoré umožnia dosiahnuť vyššiu úroveň vyspelosti vo
vykonávaní programu. Súčasná, už vysoká úroveň jeho vykonávania by mala byť
základom diskusie o zavádzaní ďalších riešení, ktoré bude možné využiť v súčasnom,
ako aj budúcom programovom období. Zdôraznil aj význam spoločných projektov,
najmä projektov v oblasti infraštruktúry pre súdržný rozvoj oblasti poľskoslovenského pohraničia.
Pani Katarína Mihaľová privítala účastníkov zasadnutia a potvrdila slová predrečníka o
vysokom hodnotení vykonávania programu. Zároveň apelovala, aby sa vyberali
kvalitné projekty a zdôraznila význam rozhodnutí prijímaných MV pre rozvoj
oprávneného územia programu. V tejto súvislosti majú osobitný význam rozhodnutia
týkajúce sa úspor po ukončení projektov, ktoré sa majú prijať na zasadnutí.
Zdôraznila, že NO, ako inštitúcia spolupracujúca s mnohými subjektmi a sociálnymi
partnermi na Slovensku, je vždy otvorená na výmenu názorov s členmi MV. Program
zasadnutia bol prijatý bez zmien (Program zasadnutia tvorí prílohu č. 2 zápisnice) a

členovia MV podpísali vyhlásenie o dôvernosti a nestrannosti s uvedením projektov,
na hlasovaní, ktorých sa nezúčastnia vzhľadom na potenciálny konflikt záujmov.
2. Zhrnutie výziev v oblastiach cezhraničné vzdelávanie a multimodálna doprava
Predstaviteľka STS (p. Martina Bakoňová – koordinátorka projektového tímu)
predstavila priebeh procesu hodnotenia projektov predložených na schválenie MV v
rámci multimodálnej dopravy a vzdelávania. V rámci výzvy, ktorá sa uskutočnila v
období od 05.03.-30.04.2018, boli STS doručené 4 žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku v rámci 2. prioritnej osi (multimodálna doprava) na celkovú sumu
finančného príspevku 1 668 810,57 € a 17 žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku v rámci 3. prioritnej osi (rozvoj cezhraničného vzdelávania) na celkovú
sumu finančného príspevku 8 636 491,27 €. Proces hodnotenia s pozitívnym
výsledkom dosiahli 2 projekty z oblasti multimodálnej dopravy a 11 projektov z
oblasti cezhraničného vzdelávania. Pre tieto projekty bolo odporučené poskytnutie
finančného príspevku. Posudzuje sa odvolanie jedného projektu z oblasti
multimodálnej dopravy. Prezentácia Zhrnutie hodnotenia projektov v rámci 2. a 3.
prioritnej osi programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Počas prezentácie bol zdôraznený nízky záujem o výzvu napriek informačným
aktivitám realizovaných STS. Dôsledkom nízkeho záujmu o výzvu bolo neúplné
využitie alokácie dostupnej v týchto prioritných osiach. Na slabé efekty informačných
aktivít realizovaných poľskými a slovenskými inštitúciami poukázal aj predsedajúci,
ktorý zdôraznil, že neveľký záujem o výzvu je potrebné zohľadniť pri rozhodovaní o
spôsobe využitia aktuálnych úspor programu, ako aj smerovania podpory programu
v nasledujúcom programovom období.
3.

Schválenie projektov z oblasti cezhraničného vzdelávania

STS predstavil projekty odporúčané na poskytnutie finančného príspevku v rámci 3.
prioritnej osi (prezentácia tvorí prílohu 4 zápisnice).
Počas prezentácie členovia MV kládli otázky a žiadali o predloženie vysvetlení
týkajúcich sa hodnotenia jednotlivých projektov. STS priebežne odpovedal na
položené otázky.
Združenie Karpatský euroregión Poľsko upozornilo na skutočnosť, že odporúčania
expertov k projektu č. PLSK.03.01.00-12-0193/18 sa týkajú predloženia dodatočnej
dokumentácie, ktorú poľské právo nevyžaduje. Zohľadnenie týchto odporúčaní
generuje dodatočné náklady na strane žiadateľa. Predsedajúci požiadal STS o
vyjasnenie tohto problému s expertom a o zabezpečenie, aby sa od žiadateľov
nevyžadovalo predkladanie iných dokumentov, ako sú tie, ktoré vyžaduje poľské
právo.

NO predložil pripomienku k odporúčaniu experta pre projekt č. PLSK.03.01.00-240181/18, ktoré upozorňuje na absenciu údajov týkajúcich sa vyúčtovaní medzi
partnermi projektu. Predstavitelia NO uviedli, že v súlade s pravidlami programu je
neprípustné, aby si partneri navzájom medzi sebou preplácali vykonávanie
jednotlivých služieb. Podľa názoru STS bolo príčinou pochybností s najväčšou
pravdepodobnosťou nepresný preklad. STS sa zaviazal, že opätovne zanalyzuje a
objasní odporúčania experta pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.
NO položil taktiež otázku o analýze výskytu štátnej pomoci v projekte č.
PLSK.03.01.00-00-0182/18 v súvislosti s informáciami o možnosti komerčného
využitia technológií, uvedenými v opise projektu. STS potvrdil vykonanie analýzy
výskytu štátnej pomoci v projekte, ktorá potvrdila, že sa toto riziko v projekte
nevyskytuje.
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spochybnila
pripomienku experta týkajúcu sa nákladov na nákup roll-upu pre projekt
PLSK.03.01.00-18-0186/18 a požiadala MV o prípadné odstránenie tejto podmienky.
V prípade projektu PLSK.03.01.00-SK-0196/18 sa vzhľadom na špecifickosť aktivít
naplánovaných partnermi poukázalo na potenciálnu možnosť výskytu nepriamej
štátnej pomoci. V reakcii na to predstaviteľka STS informovala o školeniach pre
prijímateľov, naplánovaných pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku, na ktorých budú okrem iného informovaní o riziku výskytu nepriamej
štátnej pomoci a o spôsoboch prevencie tohto rizika.
Čo sa týka projektu č. PLSK.03.01.00-24-0184/18, bola vzhľadom na typ aktivít
naplánovaných na realizáciu zadaná otázka o analýze výskytu štátnej pomoci. STS v
diskusii informoval, že analýza výskytu štátnej pomoci v projekte nezistila riziko jej
vystúpenia.
Predstaviteľka EK (p. Dorota Witoldson) poukázala na chýbajúce informácie o
zabezpečení udržateľnosti projektov č. PLSK.03.01.00-12-0193/18, PLSK.03.01.00-180186/18, PLSK.03.01.00-SK-0197/18, PLSK.03.01.00-12-0192/18 – v oblasti
zabezpečenia využívania výstupov projektu alebo jeho výsledkov v budúcnosti,
pokračovania spolupráce medzi partnermi, príp. zabezpečenia financovania
začínajúcej činnosti. Zdôraznila, že tieto aktivity v rámci projektu by sa nemali skončiť
v okamihu jeho ukončenia. Nemali by byť taktiež pozastavené do obdobia
implementácie ďalšieho projektu, a preto je potrebné zabezpečiť ich plynulé
pokračovanie bez prerušenia. Takáto informácia o udržateľnosti projektu by mala byť
uvedená v informáciách o projekte.
STS v reakcii poukázal na všeobecnú povinnosť zachovať udržateľnosť projektov,
ktorá vyplýva z nariadení Spoločenstva a programových dokumentov a o ktorej boli

žiadateľa informovaní v rámci školení a konzultácií k projektom. STS poukázal aj na to,
že samostatná časť žiadosti je venovaná otázkam udržateľnosti projektu: v tejto časti
žiadosti bolo úlohou žiadateľov uviesť podrobné informácie k tejto otázke a
vyhlásenie o fungovaní projektu v dlhšom časovom období.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
Hlasovanie týkajúce sa schválenia projektov sa uskutočnilo na základe zoznamu
projektov, ktorý tvorí prílohu č. 5 zápisnice. Vzhľadom na konflikt záujmov sa najskôr
uskutočnilo hlasovanie o všetkých projektoch na zozname od 2. do 11. miesta a
následne samostatné hlasovanie o projekte č. PLSK.03.01.00-12-0193/18, ktorý sa
nachádzal na prvom mieste zoznamu.
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekty nachádzajúce sa na
miestach od 2 do 11 (rozhodnutie MV č. 4/2019).
Samostatným rozhodnutím MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt
č. PLSK.03.01.00-12-0193/18 (rozhodnutie MV č. 5/2019).
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o schválení zoznamu zamietnutých projektov
(projekty č. PLSK.03.01.00-12-0194/18 a PLSK.03.01.00-12-0191/18). Obidve národné
delegácie hlasovali za jeho schválenie, čo znamenalo zamietnutie projektov, ktoré sa
na ňom nachádzajú (rozhodnutie MV č. 6/2019).
4.

Schválenie projektov z oblasti multimodálnej dopravy

STS predstavil projekty odporučené na poskytnutie finančného príspevku v rámci 2.
prioritnej osi – multimodálna doprava (prezentácia tvorí prílohu 6 zápisnice).
Počas prezentácie zástupca Sliezskeho vojvodstva (maršalek Wojciech Kałuża)
požiadal o dodatočnú informáciu o projekte č. PLSK.02.02.00-24-0183/18, ktorého
hodnotenie nebolo ukončené. Odznela informácia, že žiadateľ už vyriešil problémy,
ktoré mu znemožnili podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku po prvej
výzve na predkladanie projektov, v rámci ktorej získal pozitívne hodnotenie. Partneri
sú v súčasnosti pripravení na realizáciu projekt.
STS informoval, že v prípade projektu prebieha opätovné strategické hodnotenie v
dôsledku rozhodnutia Komisie pre vybavovanie odvolaní o uznaní odvolania a
vrátenia projektu na hodnotenie. V tejto súvislosti predstaviteľka RO doplnila
informácie o postupe komisie vo veci predmetného odvolania.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
Hlasovanie týkajúce sa schválenia projektov sa uskutočnilo na základe zoznamu
projektov, ktorý tvorí prílohu č. 7 zápisnice.

MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekty nachádzajúce sa na
miestach od 1 do 2 (rozhodnutie MV č. 7/2019).
5. Výsledky strednodobého hodnotenia
Predstaviteľka RO (p. Anna Naskrent) predniesla úvod k diskusii o predbežných
výsledkoch strednodobého hodnotenia. Pripomenula, že štúdia bola vykonaná v
rámci realizácie plánu hodnotenia, schváleného MV v roku 2016. Informovala, že
cieľom štúdie bolo zodpovedanie základných otázok týkajúcich sa:
− účinnosti a efektívnosti aktivít realizovaných v rámci programu,
− štruktúry samotného programu ako reakcie na výzvy poľsko-slovenského
pohraničia,
− vplyvu fondu mikroprojektov na ciele, ktoré dosahuje program.
Následne predstavila harmonogram ďalších aktivít spojených so schválením výsledkov
štúdie. Zdôraznila mimoriadnu úlohu MV v rámci vytvorenia modelu implementácie
odporúčaní, čo umožní zvýšiť efektívnosť vykonávania programu. Odovzdala slovo
predstaviteľke dodávateľa s prosbou o predstavenie predbežných výsledkov štúdie
(prezentácia tvorí prílohu č. 8 zápisnice).
Predstaviteľka dodávateľa (p. Joanna Kurowska-Pysz) informovala, že na základe
záverov vyvodených zo štúdie bolo predložených 15 odporúčaní. Štúdia bola podľa
informácií dodávateľa vykonaná za pomoci veľmi bohatej a rôznorodej metodiky. Na
základe výsledkov štúdie je viditeľný výrazný nepomer medzi úrovňou záujmu o
projekty implementované v rámci 1. prioritnej osi a projektami implementovanými v
rámci 2. a 3. prioritnej osi programu. Odporúčania, ktoré navrhol dodávateľ, sa
týkajú:
− zlepšenia miery splnenia podrobného cieľa 1. prioritnej osi,
− vytvorenia podmienok na lepšie využitie výstupov a výsledkov projektov a na
posilnenie spolupráce medzi partnermi cezhraničných projektov
implementovaných v rámci 1. prioritnej osi,
− zabezpečenia väčšieho pôsobenia projektov realizovaných v rámci prioritnej
osi Rozvoj cezhraničného vzdelávania prostredníctvom informovania poľských
a slovenských inštitúcií trhu práce o efektoch špecializovaného vzdelávania
realizovaného v rámci týchto projektov,
− zjednodušenia pre partnerov v prípade uchádzania sa o trojstranné projekty,
− posilnenia vzdelávania a informovania potenciálnych žiadateľov a prijímateľov
v oblasti štátnej pomoci a pomoci de minimis,
− zlepšenia kvality práce a imidžu STS,
− posilnenia podpory pre „začínajúcich“ žiadateľov.

S ohľadom na fond mikroprojektov sa odporúčania týkajú oblastí zosúladenia
spôsobu overovania a oprávnenosti DPH, zjednodušenia pravidiel uchádzania sa o
podporu, výkazníctva a zavedenia možnosti poskytovania preddavkov po podpísaní
zmlúv o poskytnutí finančného príspevku (podľa vzoru iných národných programov).
Dodávateľ poukázal aj na potrebu zlepšenia povedomia žiadateľov o pravidlách a
zaujímavých
príkladoch
uplatňovania
horizontálnych
politík.
Zdôraznil
opodstatnenosť podporovania žiadateľov štandardných projektov a mikroprojektov v
oblasti využívania databázy konkurencieschopnosti. Navrhol aj zvýšenie úrovne
inovatívnosti projektov vo vzťahu k tým, ktoré sa doteraz realizovali.
Po skončení prezentácie kládli členovia MV otázky týkajúce sa najmä opodstatnenosti
alokácie úspor programu do 1. prioritnej osi na účel zlepšenia miery splnenia
podrobného cieľa. Spolupredsedajúca zasadnutia, predstaviteľka NO (p. Katarína
Mihaľová), zdôraznila, že v rámci štúdie bola použitá jednostranná perspektíva
prijímateľa. Vzhľadom na to požiadala o bližšie informácie o zapojení slovenských
expertov do vypracovania štúdie a o použitej metodike skúmania. Poukázala aj na
absenciu podrobnej analýzy procesov vykonávania programu. Spochybnila tiež, či je
MV tým najvhodnejším grémiom na analýzu a vypracovanie odporúčaní, keďže
diskusii na fóre MV, zameranej najmä na strategické aspekty, by mala predchádzať
diskusia na odbornej úrovni. V súvislosti s predstavenými pochybnosťami NO
nesúhlasil s použitým metodickým prístupom ani s predbežnými závermi štúdie.
Predstaviteľka EK (p. Dorota Witoldson) poukázala na to, že dodávateľ sa zameral na
tému dedičstva a vzdelávania a na to, že v prezentácii chýbajú informácie o druhom
podrobnom cieli v rámci 2. prioritnej osi – multimodálnej doprave. Vzhľadom na to
požiadala o závery týkajúce sa implementácie tohto cieľa. Dodávateľ poukázal na
obmedzený zoznam žiadateľov a zúžený rozsah intervencie v tejto oblasti. Preto
respondenti s vedomím o obmedzení programu poukazovali na nízku úroveň záujmu
uchádzania sa o finančné prostriedky v tejto oblasti.
Predsedajúci MV súhlasil s predstaviteľkou NO, že vo výsledkoch štúdie nebola
dostatočne zohľadnená strategická perspektíva. V najbližších dňoch budú
predstavitelia RO spoločne s dodávateľom pracovať na tejto oblasti. Zdôraznil, že boli
predstavené predbežné výsledky, ktoré stále vyžadujú dodatočnú analytickú prácu.
Nevylúčil zorganizovanie samostatného stretnutia venovaného výlučne analýze
vypracovaných odporúčaní. Dopĺňajúc svoje predchádzajúce vystúpenie,
predstaviteľka EK poukázala na to, že predstavené odporúčania, a to aj v oblasti
zjednodušenia platných postupov, sa zásadne nelíšia od tých, ktoré sa predkladajú vo
vzťahu k iným hodnoteným programom Interreg. Uviedla, že nie je potrebné obávať
sa výsledkov hodnotenia, ale je potrebné snažiť sa ich využiť ako nástroj na zlepšenie

programu. Vyjadrila spokojnosť s tým, že po zasadnutí MV budú programové
inštitúcie ďalej analyzovať výsledky štúdie a diskutovať o nich.
Predstaviteľka RO (p. Anna Naskrent) predstavila ďalšie plánované aktivity týkajúce sa
prijatia výsledkov hodnotiaceho prieskumu spolu s predpokladaným
harmonogramom a stanovením úlohy MV v rámci analýzy a implementácie
odporúčaní.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
6. Rozhodnutie o spôsobe využitia voľných finančných prostriedkov
Predstaviteľka RO (p. Dorota Mazurkiewicz-Kędzia) predstavila prítomným informáciu
o doterajšej úrovni využitia alokácie v jednotlivých prioritných osiach spolu so smermi
využitia úspor, ktoré navrhol RO (prezentácia tvorí prílohu č. 9 zápisnice). Podľa
informácií celková suma úspor identifikovaných v programe presiahla 10 miliónov € a
mohla by poslúžiť na:
− alternatíva č. 1) presunutie úspor z 3. prioritnej osi do 1. prioritnej osi na účel
financovania ďalších projektov, ktoré sa nachádzajú v rezervnom zozname,
− alternatíva č. 2) presunutie úspor z 3. prioritnej osi do 2. prioritnej osi
a použitie týchto úspor z 2. a 3. osi na nasledujúcu výzvu na predkladanie
projektov v oblasti cestnej infraštruktúry,
− alternatíva č. 3) ponechanie úspor v 3. prioritnej osi a ich použitie na
nasledujúcu výzvu v tejto osi a ponechanie úspor v 2. osi na nasledujúcu výzvu
na predkladanie projektov z oblasti cestnej infraštruktúry.
V predstavených návrhoch na využitie úspor RO zohľadnil doterajší záujem o
jednotlivé výzvy ako aj úroveň finančného príspevku na projekty predkladané v rámci
doterajších výziev. Následne predsedajúci požiadal členov MV, aby sa vyjadrili k
návrhom RO.
Predstavitelia Podkarpatského vojvodstva, Prešovského samosprávneho kraja a NO s
prihliadnutím na rozloženie alokácie v programe a informácií od potenciálnych
žiadateľov o pripravenosti projektov na realizáciu, podporili alternatívu č. 2
navrhnutú RO.
Predstaviteľ Sliezskeho vojvodstva (maršalek Wojciech Kałuża) podporil alternatívu č.
2 s prípadnou opravou, spočívajúcou v ponechaní neveľkej sumy alokácie (cca 400 tis.
€) na multimodálnu dopravu a vyhlásenie ďalšej výzvy na predkladanie projektov v
tejto oblasti. Uviedol, že napriek tomu, že táto oblasť sa neteší veľkému záujmu u
žiadateľov, ďalšia výzva by možno umožnila vypracovanie ďalších lepších projektov.

Predstaviteľka EZÚS Tritia (p. Marta Sláviková) poukázala na riziko nesplnenia hodnôt
ukazovateľov naplánovaných v programe v prípade presunu finančných prostriedkov
medzi prioritnými osami. V reakcii na to predstaviteľka RO informovala, že v prípade
presunutia finančných prostriedkov sa zároveň vykonáva proporcionálne
prispôsobenie ukazovateľov.
Predsedajúci v rámci zhrnutia diskusie apeloval na to, aby sa zvyšné voľné prostriedky
nedelili, ale aby sa zamerali na definovaný smer intervencie. Vyhradenie finančných
prostriedkov na projekty v rámci 1. prioritnej osi by malo za následok, že program by
bol príliš jednostranný. A preto, vzhľadom na známe problémy s dopravnou
dostupnosťou, ktoré sa vyskytujú v pohraničí, RO taktiež podporuje alternatívu č. 2.
Predsedajúci poukázal aj na tendenciu obmedzovania finančných prostriedkov
určených na finančný príspevok pre miestne cesty, ktorá bola viditeľná počas diskusie
o novom programovom období.
Predstaviteľka EK (p. Dorota Witoldson) poukázala na to, že v súčasnosti je ťažké
predpovedať, aké budú konečné možnosti poskytovania finančného príspevku na
jednotlivé typy projektov. Uviedla, že doterajší priebeh diskusie nepoukazuje na
väčšie obmedzenia možnosti financovania dopravnej infraštruktúry ako doteraz.
Určité možnosti financovania miestnej dopravnej infraštruktúry budú s najväčšou
pravdepodobnosťou zachované.
Zároveň poznamenala, že prípadný presun finančných prostriedkov medzi prioritnými
osami musí byť náležite odôvodnený, a to aj z hľadiska predpokladov programu, jeho
cieľov, uplatnených opatrení a nástrojov na ich realizáciu. Pripomenula, že z
perspektívy EK je nadradeným cieľom dosiahnutie naplánovaných výsledkov
programu a nie maximalizácia vynakladania finančných prostriedkov.
Predsedajúci predložil na hlasovanie návrh na realizáciu ďalšej výzvy v rámci
dopravnej infraštruktúry s alokáciou 10,1 mil. €. Členovia MV návrh jednohlasne
schválili (rozhodnutie MV č. 8/2019).
Riaditeľ Odboru územnej spolupráce MIaR (RO) p. Rafał Baliński informoval, že v
súvislosti s prijatým rozhodnutím bude potrebná zmena programového dokumentu.
Predstavil aj zoznam činností, ktoré bude potrebné v tomto smere vykonať. Podľa
predbežných predpokladov, na základe doterajších skúseností s vykonávaním zmien v
programe, pripadá očakávaný termín získania rozhodnutia EK o schválení zmeny
programu na koniec tohto kalendárneho roka. Preto je odôvodnené spustiť súbežne s
prácami na zmenách programového dokumentu a prípravou ich odôvodnenia výzvu
na predkladanie projektov z oblasti cestnej infraštruktúry. Navrhol, aby sa výzva
začala v júni 2019 s termínom na predkladanie žiadostí do konca augusta alebo
začiatkom septembra 2019. Potenciálnym žiadateľom to umožní pripraviť úplné
projektové žiadosti. V druhej polovici tohto roka bude možné vykonať hodnotenie

predložených projektov tak, aby sa rozhodnutie o ich schválení na poskytnutie
finančného príspevku prijalo na prelome rokov 2019 a 2020.
Predstaviteľka Malopoľského vojvodstva (p. Joanna Urbanowicz) navrhla zavedenie
limitov na veľkosť finančného príspevku pre jednotlivé projekty vzhľadom na ich typ a
pomerne nízku úroveň alokácie v tejto výzve. Iný názor mala predstaviteľka
Podkarpatského vojvodstva (p. Maria Michur-Ziemba), ako aj predsedajúci MV, ktorí
nevideli potrebu zavádzať takéto limity.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
7. Schválenie opätovného hodnotenia projektov z oblasti prírodného a kultúrneho
dedičstva vyplývajúceho z posúdenia odvolaní žiadateľov (vrátane informácie o
všetkých podaných odvolaniach)
Pán Krzysztof Kaczmarek, poverený vedením STS, predstavil krátku informáciu o
výsledkoch odvolacieho konania (prezentácia tvorí prílohu č. 10 zápisnice).
Celkovo bolo STS doručených 15 odvolaní, z toho bolo v plnom rozsahu uznané 1,
čiastočne uznaných 5, zamietnutých 6 a 3 sa neposudzovali. V súvislosti s tým
absolvovalo 6 projektov opätovné hodnotenie a jeho výsledky musí schváliť MV.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
8. Výber projektov na poskytnutie finančného príspevku v oblasti prírodného a
kultúrneho dedičstva z rezervného zoznamu projektov vrátane:
− informácie o výsledkoch overenia hárkov hodnotenia, ktoré vykonal STS,
− schválenia aktualizovaného rezervného zoznamu projektov odporučených na
poskytnutie finančného príspevku
Pán Krzysztof Kaczmarek, poverený vedením STS predstavil najvýznamnejšie zmeny v
bodovom hodnotení projektov a zmeny v poradí projektov v zozname výsledkov
hodnotenia projektov v súvislosti s výsledkami odvolacieho konania a vykonaním
opätovného overenia hodnotenia zo strany STS (Zoznam po vykonaní overenia tvorí
prílohu č. 11 zápisnice).
Vykonané zmeny bodového hodnotenia vyplývali z opätovného hodnotenia projektov
vrátených na opätovné hodnotenie na základe rozhodnutia Komisie pre vybavovanie
odvolaní, overenia bodovania hodnotiacich hárkov všetkých projektov a podmienok,
ktoré stanovili experti.
Na základe opätovného hodnotenia a zvýšenia rozpočtu programu sa zistilo, že na
poskytnutie finančného príspevku sa kvalifikuje ďalších 19 projektov, pričom posledný

19. projekt v poradí nemôže získať finančný príspevok v maximálnej požadovanej
výške, ale len do výšky aktuálne dostupnej alokácie finančných prostriedkov.
Vzhľadom na predpisy rokovacieho poriadku MV týkajúce sa hlasovania ako aj na
spôsob hlasovania na predchádzajúcom zasadnutí MV v dňoch 25.-26.06.2018 a
konflikt záujmov niektorých členov MV identifikovaný v prípade 7 projektov, sa
rozhodlo o schválení nových výsledkov hodnotenia a udelení finančného príspevku na
základe individuálneho hlasovania o každom z projektov, ktoré sa nachádzajú na
zozname projektov odporúčaných na poskytnutie finančného príspevku.
1. PLSK.01.01.00-SK-0165/17 – Jedinečné historické parky – poklady poľskoslovenského pohraničia (rozhodnutie MV č. 9/2019);
2. PLSK.01.01.00-SK-0133/17 – Zvýšenie atraktívnosti poľsko-slovenskej hranice v
Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry
(rozhodnutie MV č. 10/2019);
3. PLSK.01.01.00-SK-0169/17 – Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a
pastierskej kultúry (rozhodnutie MV č. 11/2019);
4. PLSK.01.01.00-SK-0178/17 – Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch – projekt
schválený spolu s odporúčaním týkajúcim sa overenia ukazovateľa 1.1 –
produkt cestovného ruchu a jeho rozdelenie medzi partnerov projektu v
súlade s pravidlami stanovenými v Príručke pre prijímateľa (rozhodnutie MV č.
12/2019);
5. PLSK.01.01.00-18-0102/17 – EtnoCarpathia spolu s potvrdením odporúčaní
experta v oblasti finančného hodnotenia vedúceho partnera a zrušenie
podmienky experta v oblasti finančného hodnotenia pre partnera P2
(rozhodnutie MV č. 13/2019);
6. PLSK.01.01.00-SK-0168/17 – „Karpatské železničky – cesta po stopách
karpatských úzkorozchodných železničiek“ projekt schválený spolu s
odporúčaním týkajúcim sa overenia ukazovateľa 1.1 – produkt cestovného
ruchu a jeho rozdelenie medzi partnerov projektu v súlade pravidlami
stanovenými v Príručke pre prijímateľa (rozhodnutie MV č. 14/2019);
7. PLSK.01.01.00-12-0103/17 – BOHATSTVO V RÔZNORODNOSTI – tvorba
cezhraničného produktu cestovného ruchu založeného na kultúrnom dedičstve
Lemkov a Rusínov (rozhodnutie MV č. 15/2019);
8. PLSK.01.01.00-12-0176/17 – Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na
spoločnej Orave (rozhodnutie MV č. 16/2019);
9. PLSK.01.01.00-SK0155/17 – Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva priamo v pohraničných regiónoch PL-SK projekt

schválený spolu s odporúčaním týkajúcim sa overenia ukazovateľa 1.1 –
produkt cestovného ruchu a jeho rozdelenie medzi partnerov projektu v
súlade pravidlami stanovenými v Príručke pre prijímateľa (rozhodnutie MV č.
17/2019);
10. PLSK.01.01.00-12-0109/17 – Nový produkt cestovného ruchu – úsek
transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 – pokračovanie budovania trasy v
obciach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro
(rozhodnutie MV č. 18 /2019);
11. PLSK.01.01.00-12-0171/17 – Ochrana dedičstva poľsko-slovenského pohraničia
prostredníctvom obnovy historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a
Żubrohława (rozhodnutie MV č. 19/2019);
12. PLSK.01.01.00-18-0117/17 – Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom
chodníku Korczyna – Stropkov – spolu so zohľadnením odporúčaní STS v oblasti
zrušenia jednej z podmienok externého experta, ktorá sa týkala
percentuálneho podielu personálnych nákladov (rozhodnutie MV č. 20/2019);
13. PLSK.01.01.00-12-0170/17 – Karpatské brány: Medzi Ropou a Zborovom –
ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom
pohraničí (rozhodnutie MV č. 21/2019);
14. PLSK.01.01.00-18-0143/17 – GreenFilmTourism – spolu s odporúčaním STS
týkajúcim sa odstránenia pripomienky experta z kvalitatívneho hodnotenia a s
odporúčaním týkajúcim sa overenia ukazovateľa 1.1 - produkt cestovného
ruchu a jeho rozdelenie medzi partnerov projektu v súlade s pravidlami
stanovenými v Príručke pre prijímateľa (rozhodnutie MV č. 22/2019);
15. PLSK.01.01.00-SK0175/17 – Efektívna spolupráca partnerských obcí pohraničia
– pokračovanie spolu s odporúčaním STS, ktoré sa týka odstránenia
pripomienky experta týkajúcej sa povinnosti vypracovať analýzu
neinvestičných aktivít (rozhodnutie MV č. 23/2019);
16. PLSK.01.01.00-12-0118/17 – Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné
kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia (rozhodnutie MV č.
24/2019);
17. PLSK.01.01.00-12-0142/17 – V údolí Dunajca – ochrana a obnova pamiatok
poľsko-slovenského pohraničia: kúrie v Tylmanowej a kláštora v Červenom
Kláštore (rozhodnutie MV č. 25/2019);
18. PLSK.01.01.00-12-0099/17 – POKLADY PRÍRODY POHRANIČIA Ochrana
ohrozených druhov spolu s udržateľným sprístupnením prírodných a

krajinných atrakcií Starého Sącza a Levoče – inovačné prírodné chodníky na
Miejskej Góre a v Levočskej doline (rozhodnutie MV č. 26/2019);
19. PLSK.01.01.00-SK0100/17 – Spoločne v harmónii prírody, tela a duše – udelenie
finančného príspevku vo výške, ktorá je aktuálne dostupná v programe, s
možnosťou zvýšenia finančného príspevku v budúcnosti podľa finančných
možností (rozhodnutie MV č. 27/2019).
Následne sa uskutočnilo hlasovanie týkajúce sa schválenia nového rezervného
zoznamu, vytvoreného na základe výsledkov rozhodnutia Komisie pre vybavovanie
odvolaní a výsledkov overenia hodnotiacich hárkov, ktoré vykonal STS. Hlasovanie sa
uskutočnilo na základe aktualizovaného rezervného zoznamu projektov, ktorý tvorí
prílohu č. 12 zápisnice.
Vzhľadom na zistený konflikt záujmov niektorých členov MV sa ako prvé uskutočnilo
hlasovanie o všetkých projektoch na rezervnom zozname, okrem projektov č.
PLSK.01.01.00-12-0158/17, PLSK.01.01.00-12-0163/17 a PLSK.01.01.00-18-0131/17.
MV schválil rezervný zoznam okrem vyššie uvedených projektov (rozhodnutie MV č.
28/2019).
V ďalšom hlasovaní MV jednohlasne schválil odporúčania STS týkajúce sa týchto
projektov č.: PLSK.01.01.00-12-0123/17, PLSK.01.01.00-24-0110/17, PLSK.01.01.0018-0146/17 (rozhodnutie MV č. 29/2019).
Následne sa uskutočnilo individuálne hlasovanie o umiestnení projektov, v prípade
ktorých bol zistený konflikt záujmov do rezervného zoznamu.
1. PLSK.01.01.00-12-0158/17 – Stratený svet pohraničia – archeologické poklady
ukryté v poľsko-slovenskom pohraničí (rozhodnutie MV č. 30/2019);
2. PLSK.01.01.00-12-0163/17 – Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a
spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice (rozhodnutie MV č. 31/2019);
3. PLSK.01.01.00-18-0131/17 – Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva na
kultúrnom chodníku Przemyśl – Humenné (rozhodnutie MV č. 32/2019);
V rámci ďalšieho hlasovania boli zamietnuté projekty v rámci 1. prioritnej osi
(projekty č. PLSK.01.01.00-12-0145/17 – rozhodnutie MV č. 33/2019 a PLSK.01.01.0000-0141/17 – rozhodnutie MV č. 34/2019).
9. Budúcnosť programu – ďalšie programové obdobie
Riaditeľ Odboru územnej spolupráce MIaR (RO) p. Rafał Baliński predstavil hlavné
predpoklady organizácie prác na novom návrhu programu v nasledujúcom
programovom období (prezentácia tvorí prílohu č. 13 zápisnice) a plánovaný
harmonogram činnosti. S odvolaním na predchádzajúce skúsenosti informoval o

úmysle zriadiť pracovnú skupinu, ktorej cieľom by bol prehľad efektov implementácie
doterajších sérií programu a príprava návrhu nového programu.
Členovia MV sa vyjadrili k návrhu RO, ktorý sa týkal zloženia pracovnej skupiny a
účasti zástupcov jednotlivých subjektov v tejto skupine.
Zástupcovia euroregiónov predložili požiadavku zúčastňovať sa na práci pracovnej
skupiny podľa pravidiel použitých počas programovania programu v aktuálnom
programovom období. Zástupcovia EZUS-ov tiež predložili požiadavku zúčastňovať sa
na zasadnutí pracovnej skupiny obidvoch zoskupení na poľsko-slovenskom pohraničí.
RO vyjadril súhlas s účasťou zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska na práci
pracovnej skupiny. RO zároveň potvrdil, že v rámci práce skupiny bude mať každý z
regiónov oprávneného územia svojho zástupcu.
Predstaviteľka EK (p. Dorota Witoldson) informovala, že s najväčšou
pravdepodobnosťou začiatkom mája tohto roku bude predstavené stanovisko EK,
vyplývajúce z aktuálne vykonávanej analýzy jednotlivých hraníc vrátane poľskoslovenského pohraničia. Výsledky analýzy budú prediskutované na výročnom
stretnutí všetkých programov INTERREG 21. mája 2019. Predtým budú sprístupnené v
pracovnom režime. Informovala aj o konzultáciách návrhov nových nariadení na
ďalšie programové obdobie. Poukázala na to, že niektoré zásadné rozhodnutia v
tomto smere môžu byť prijaté až po voľbách do Európskeho parlamentu a po výbere
nových komisárov (v druhej polovici tohto roku).
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
MV jednohlasne schválil návrh na vytvorenie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa
prípravy nového programu rozhodnutie MV č. 35/2019.
10. Stav vykonávania programu v prioritných osiach a v rámci technickej pomoci
(TP)
Predsedajúci informoval prítomných, že vykonávanie programu, najmä v oblasti 1.
prioritnej osi prebieha v súlade s predpokladmi. Osobitne treba zdôrazniť vysokú
úroveň platieb ako aj uspokojivú mieru zazmluvnenia projektov. Vo väčšine prípadov
sa taktiež podarilo dosiahnuť naplánované hodnoty programových ukazovateľov
stanovené vo výkonnostných rámcoch.
Predstaviteľka RO (p. Dorota Mazurkiewicz-Kędzia) predstavila podrobné informácie
o aktuálnom stave vykonávania programu a prognózach realizácie konečných cieľov s
rozdelením podľa jednotlivých prioritných osí vrátane TP. Predstavila stav
zazmluvnenia a certifikácie výdavkov ako aj úroveň plnenia programových
ukazovateľov v kontexte realizácie nepriamych cieľov stanovených vo výkonnostných
rámcoch. Prezentácia tvorí prílohu č. 14 k zápisnice.

V diskusii zástupca zväzu Euroregión „Tatry“ (p. Bogusław Waksmundzki) poukázal na
otázku nedostatočného záujmu o výzvu v rámci 3. prioritnej osi. Ako jednu z príčin
uviedol absenciu dostatočných organizačných zdrojov a možností u potenciálnych
žiadateľov na poľskej strane. Použil príklady z Malopoľského vojvodstva, kde sa
potenciálni žiadatelia už zúčastňujú na rôznych vzdelávacích projektoch
financovaných zo zdrojov regionálneho operačného programu. Účastníci týchto
projektov už nemajú možnosť zapojiť sa do ďalších projektov.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
11. Implementácia strešných projektov
Riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ (p. Michał Stawarski) predstavil stav
implementácie strešných projektov, ktoré v partnerstve realizujú Euroregión Tatry,
Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj. V prezentácii boli uvedené
príklady najzaujímavejších výsledkov zrealizovaných mikroprojektov. Prezentácia tvorí
prílohu č. 15 zápisnice.
V prezentácii bola naznačená absencia záujmu slovenských partnerov o prípravu
nových mikroprojektov v rámci 3. prioritnej osi.
Riaditeľka kancelárie Združenia Karpatský euroregión (p. Barbara Inglot) predstavila
stav implementácie strešných projektov, ktoré v partnerstve realizujú Karpatský
euroregión a Prešovský samosprávny kraj. V prezentácii boli uvedené príklady
najzaujímavejších výsledkov zrealizovaných mikroprojektov. Prezentácia tvorí prílohu
č. 16 zápisnice.
V prezentácii bolo naznačené slabšie tempo kontroly výdavkov na slovenskej strane v
porovnaní s relatívne oveľa rýchlejším tempom kontroly na poľskej strane. Poukázalo
sa aj na vyššiu kvalitu vzdelávacích projektov predložených v rámci ďalšej výzvy v
porovnaní s prvou výzvou.
Predstaviteľka Združenia „Región Beskydy“ (p. Iwona Duława) predstavila stav
implementácie strešných projektov, ktoré v partnerstve realizujú Euroregión Beskydy
a Žilinský samosprávny kraj. Prezentácia tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
Po skončení časti s prezentáciou sa uskutočnila krátka diskusia. Bola zameraná na
otázky týkajúce sa prvých efektov záloh, ktoré zväz Euroregión „Tatry“ poskytol
mikroprijímateľom a typov vzdelávacích projektov realizovaných v rámci strešného
projektu Združenia Karpatského euroregiónu.
Predsedajúci MV poukázal na významné efekty, ktoré mikroprojekty dosahujú
napriek pomerne nízkej úrovni finančného príspevku. V tomto smere zdôraznil úlohu
partnerov pri získavaní skúseností s realizáciou mikroprojektov. Ide o skúsenosti,
ktoré ich pripravujú na ďalšiu spoluprácu pri tvorbe ďalších, veľkých projektov,

financovaných z finančných prostriedkov programu, ako aj z iných zdrojov. Poďakoval
za doterajšie úsilie v rámci implementácie mikroprojektov. Poznamenal, že vzhľadom
na významný počet mikroprojektov realizovaných v pohraničí je pre RO dôležitá
predovšetkým ich kvalita. Preto apeloval na partnerov strešných projektov, aby
tomuto aspektu venovali osobitnú pozornosť.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
12. Zmeny v Príručke pre prijímateľa a v odvolacom konaní
Predstaviteľka RO (p. Agnieszka Lubieńska) predstavila návrhy podrobných zmien v
Príručke pre prijímateľa. Týkali sa:
− uznania dodatočných prác za oprávnené v rámci programu,
− predĺženia možnosti implementácie projektov bez stanovenia termínu (v rámci
konečných termínov ich realizácie stanovených pre jednotlivé prioritné osi),
− úpravy termínu doručenia na STS dokumentov potrebných na podpísanie
zmluvy,
− ustanovení týkajúcich sa zmluvy o národnom spolufinancovaní pre slovenských
partnerov projektu,
− iných formálnych zmien.
Diskusia bola zameraná na otázku týkajúcu sa termínu predloženia žiadosti o
predĺženie obdobia realizácie projektu a možnosti prípadného opätovného žiadania o
predĺženie obdobia realizácie. Počas diskusie predstavitelia RO a NO zdôraznili, že
predkladané žiadosti o zmeny termínov realizácie projektov sa dôsledne analyzujú a
prípadný súhlas so zmenami sa vždy vydáva na základe odôvodnenia, ktoré predložili
partneri projektu. Na posúdenie sa môžu predkladať iba náležite odôvodnené zmeny,
doložené vhodnou argumentáciou a dokumentáciou, ktorá poukazuje na zachovanie
primeranej starostlivosti, neumožnenia predvídať určité udalosti, príp. vzniknutú
situáciu na trhu. Predstaviteľka za slovenských kontrlórov (p. Lea Malá) zdôraznila, že
všetky požadované zmeny musia byť vždy v súlade s príslušnými vnútroštátnymi
právnymi predpismi, najmä so zákonom o verejnom obstarávaní.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila.
Predsedajúci dal hlasovať o navrhovaných zmenách v Príručke pre prijímateľa. MV
navrhované zmeny schválil – rozhodnutie MV č. 36/2019.
Následne predstaviteľka RO (p. Agnieszka Lubieńska) informovala o zmenách v
odvolacom konaní týkajúcich sa:

− zmeny znenia čl. 4.3, t. j. zrušenie potreby, aby MV vždy schvaľoval personálne
zmeny v Komisii pre vybavovanie odvolaní v prípade personálnych zmien v
rámci jednotlivých inštitúcií;
− zmeny znenia čl. 6.6, t. j. zavedenie jednorazového hlasovania MV po posúdení
odvolania proti rozhodnutiu MV Komisiou pre vybavovanie odvolaní.
Predsedajúci dal hlasovať o navrhovaných zmenách v odvolacom konaní. MV
navrhované zmeny schválil – rozhodnutie MV č. 37/2019.
13. Rôzne
V rámci tohto bodu boli predložené nasledovné otázky:
Predstaviteľ Malopoľského vojvodského úradu v Krakove (p. Stanisław Pajor)
poukázal na nevyriešený problém obmedzenia nosnosti cesty na neveľkom úseku
cezhraničnej cesty Nowy Targ – Niedzica vedúcej v smere Prešov (úsek s dĺžkou
niekoľko sto metrov v obci Lysá). Tento problém bol už mnohokrát predstavený na
zasadnutiach poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Apeloval, aby sa tento problém vyriešil, napr. pri plánovaní nových cezhraničných
projektov v rámci ďalšej výzvy na predkladanie projektov v oblasti cestnej
infraštruktúry.
V kontexte začatia prác na prípravách nového programu predsedajúci navrhol zvážiť
možnosť zvýšenia úlohy MV v rámci procesu hodnotenia projektov. Zdôraznil aj
potrebu, aby MV dohliadal na strategické sústredenie finančných prostriedkov v
programe. Poukázal na potrebu budovať spoločnú značku poľsko-slovenského
pohraničia, pričom zdôraznil potrebu dôslednosti MV pri jej propagácii a rozvoji.
Pán Krzysztof Kaczmarek, poverený vedením STS predstavil situáciu projektu č.
PLSK.02.01.00-24-0095/17 s názvom Zlepšenie dopravnej súdržnosti medzi okresmi
Cieszyn a Čadca a rýchlostnou cestou D3 v rámci siete TEN-T. V dôsledku významného
nárastu cien na stavebnom trhu ich náklady výrazne presahujú sumy pôvodne
naplánované v projekte. V dôsledku toho nie sú k dispozícii dostatočné finančné
prostriedky na realizáciu naplánovanej úlohy. Vedúci partner požiadal STS o zvýšenie
finančného príspevku pre projekt.
Pán Krzysztof Kaczmarek, poverený vedením STS predložil MV na diskusiu posúdenie
tejto možnosti, pričom poukázal na to, že vzhľadom na platné programové
dokumenty a doterajšiu prax sa zdá, že navýšenie sumy finančného príspevku pre
projekt nebude možné. V diskusii sa členovia MV negatívne vyjadrili k návrhu na
navýšenie finančného príspevku pre projekt, pričom poukázali okrem iného na
potenciálne negatívne následky porušenia zásady rovnakého zaobchádzania s
prijímateľmi, nebezpečenstvo vytvárania takýchto precedensov v programe, možnosť

uloženia finančnej korekcie programu zo strany EK. Boli spomenuté aj rozhodnutia
prijaté na zasadnutí týkajúce sa presunutia úspor v programe a vyhlásenia ďalšej
výzvy na predkladanie cestných projektov.
Predstaviteľka EK (p. Dorota Witoldson) nadväzujúc na začatie prác na novej verzii
programu poukázala na to, že EK vyzýva, aby sa v programoch viac ako doteraz
uplatňovali zjednodušené metódy vyúčtovania výdavkov. Na zavedenie takýchto
metód v programe je však potrebná náležitá príprava. Skúsenosti z iných programov
ukazujú, že ide o dlhodobý proces, ktorý vyžaduje veľa dohovorov. Vyzvala tiež na
využívanie skúseností iných programov Interreg v rámci podujatí, ktoré organizuje
Interact.
Poukázala aj na to, že v rôznych programoch sú postupy výberu projektov odlišné
vzhľadom na veľkosť týchto programov, ich tematickú oblasť , príp. typy projektov, na
ktoré sa poskytuje finančný príspevok. Tieto faktory je potrebné zohľadniť pri tvorbe
ďalšieho programu a formovaní postupu na výber projektov.
V nadväznosti na predchádzajúce diskusie informovala o skeptickom postoji EK k
návrhom na zabezpečenie rovnomerného rozdelenia finančných prostriedkov
programu na celom oprávnenom území.
Predstaviteľ Sliezskeho vojvodského úradu (p. Grzegorz Wieniewski) vyjadril
spokojnosť so zmenami týkajúcich sa oprávnenosti dodatočných prác zavedenými do
Príručky pre prijímateľa. Zároveň zdôraznil potrebu prikladať v budúcnosti väčší
význam výzve na expertov vyberaných na účel podpory programových inštitúcií v
rámci rozhodovacích procesov vrátane hodnotenia.
Predstaviteľ NO (p. Peter Balun) uviedol, že pri zvyšovaní kompetencií MV týkajúcich
sa hodnotenia a výberu projektov si treba veľmi dobre zhodnotiť, čo všetko sa s tým
spája a čo sa tým má dosiahnuť. Pri takých veľkých programoch a počtoch
predložených projektových žiadostí je to množstvo práce spojených s ich analýzou a
dôležité je aj zachovanie nestrannosti rozhodnutí MV, keďže väčšina jeho členov sú
zároveň aj prijímateľmi programu.
Prerozdelenie alokácie programu medzi jednotlivé regióny programovej oblasti síce
zabezpečí isté finančné prostriedky pre región, ale môže, hlavne na záver programu,
spôsobiť aj ich nevyužitie, resp. vytváranie umelých partnerstiev len kvôli ich
vyčerpaniu.
Na záver zasadnutia predsedajúci MV pán Adam Hamryszczak poďakoval prítomným
za efektívnu a vecnú diskusiu, prijaté rozhodnutia a veľkú aktivitu predstaviteľov
obidvoch krajín.
Tým bolo zasadnutie ukončené.

Prílohy:
1. Zoznam účastníkov IX. zasadnutia MV, 19.-20.03.2019.
2. Program IX. zasadnutia MV, 19.-20.03.2019.
3. Prezentácia – Zhrnutie hodnotenia projektov v rámci 2.a 3. prioritnej osi
programu.
4. Prezentácia – Projekty odporučené na poskytnutie finančného príspevku v
rámci 3. prioritnej osi.
5. Zoznam projektov odporučených na poskytnutie finančného príspevku v rámci
3. prioritnej osi.
6. Prezentácia – Projekty odporučené na poskytnutie finančného príspevku v
rámci 2. prioritnej osi.
7. Zoznam projektov odporučených na poskytnutie finančného príspevku v rámci
2. prioritnej osi.
8. Prezentácia – Strednodobé hodnotenie PCS Interreg V-A PL-SK 2014-2020 –
kľúčové odporúčania.
9. Prezentácia – Využitie voľnej alokácie v prioritných osiach.
10. Prezentácia – Informácia o odvolaniach proti výsledkom hodnotenia v rámci 2.
výzvy na predkladanie žiadostí pre 1. prioritnú os.
11. Zoznam projektov v rámci 1. prioritnej osi po vykonaní overenia bodového
hodnotenia.
12. Aktualizovaný rezervný zoznam projektov v rámci 1. prioritnej osi po vykonaní
overenia bodového hodnotenia.
13. Prezentácia – Budúcnosť programu – ďalší finančný výhľad EÚ.
14. Prezentácia – Stav vykonávania programu v prioritných osiach.
15. Prezentácia – Realizácia strešných projektov zväz Euroregión „Tatry“, Prešovský
samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj.
16. Prezentácia – Strešné projekty Karpatský euroregión – Prešovský samosprávny
kraj.
17. Prezentácia – Stav realizácie strešných projektov – združenie „Región Beskydy“
a Žilinský samosprávny kraj.

