Protokol z XI. zasadnutia monitorovacieho výboru
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
dňa 15. decembra 2020 (on-line, platforma Zoom)

Rokovaniu predsedal pán Rafał Baliński, riaditeľ Odboru územnej spolupráce Ministerstva
fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky, zastupujúci riadiaci orgán (RO).
Spolupredsedajúcou MV bola pani Monika Csonková z Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zastupujúca národný orgán (NO).
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Predsedajúci MV otvoril rokovanie, privítal členov MV prítomných na zasadnutí vrátane
nových členov, ktorí sa k činnosti MV pripojili v roku 2020:
• pána Jarosława Klimaszewského (združenie Región Beskydy),
• pani Martinu Slivkovú (Vyšší územný celok Prešov),
• pána Jána Prílepka (Združenie miest a obcí Slovenska – žilinský región).
Zoznam účastníkov zasadnutia tvorí prílohu č. 1 k protokolu.
Pán Rafał Baliński informoval tiež o tom, že pán Krzysztof Kaczmarek prevzal funkciu
vedúceho spoločného technického sekretariátu v Krakove (STS).
Členovia MV schválili program rokovania bez zmien (Program zasadnutia tvorí prílohu č. 2
protokolu). Všetci prítomní na zasadnutí predtým podpísali vyhlásenie o dôvernosti
a nestrannosti, pričom uviedli projekty, v prípade ktorých sa nezúčastnia na hlasovaní
vzhľadom na konflikt záujmov.
2. Stav vykonávania programu v prioritných osiach
Vedúci STS predstavil informácie o stave vykonávania programu ku koncu roka 2020 (príloha
č. 3 protokolu). Opísal tiež problémy, ktoré sa vyskytli počas realizácie projektov, spojené s
pandémiou COVID-19. Ide najmä o oneskorenia v realizácii vecných aktivít,
odvolávanie/presúvanie služobných ciest, podujatí, stretnutí, nárast cien služieb a investícií a
komplikácie pri riadení projektov.
3. Stav implementácie strešných projektov
Stav implementácie strešných projektov realizovaných:
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• v partnerstve medzi Karpatským euroregiónom a Prešovským samosprávnym krajom
predstavila pani Barbara Inglot, riaditeľka kancelárie Združenia Karpatský euroregión
Poľsko,
• v partnerstve medzi Euroregiónom Beskydy a Žilinským samosprávnym krajom
predstavila pani Iwona Duława, koordinátorka programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020 v Združení „Región Beskydy“,
• v partnerstve medzi Euroregiónom Tatry, Prešovským samosprávnym krajom a
Žilinským samosprávnym krajom predstavil pán Miloš Handák, vedúci oddelenia
strešných projektov vo Zväze Euroregión „Tatry“.
Zástupcovia euroregiónov diskutovali o vplyve pandémie COVID-19 na realizáciu
mikroprojektov (z perspektívy realizácie strešných projektov a z perspektívy
mikroprijímateľov) a o nápravných opatreniach. Predstavili aj príklady najzaujímavejších
mikroprojektov. (Prezentácie tvoria prílohy č. 4, 5 a 6.)
Partneri strešných projektov v súčasnosti neregistrujú riziká ohrozujúce ich včasnú realizáciu
a dosiahnutie cieľových hodnôt ukazovateľov, z ktorých sú už v aktuálnej fáze realizácie
mnohé splnené, a dokonca prekročené.
Predstaviteľka Európskej komisie pani Dorota Witoldson požiadala o podrobnejšie
prediskutovanie otázky spojenej s nárastom cien spôsobeným pandémiou COVID-19, či sa
tento trend týka obidvoch krajín a či má tiež vplyv na realizáciu mikroprojektov.
Vedúci STS odpovedal, že nárast cien sa týka:
• rovnako služieb a dodávok ponúkaných v rámci výberových konaní, ako aj počas
plnenia zmlúv s dodávateľmi,
• viditeľný je predovšetkým v prípade služieb, ako sú napr. tlačiarenské služby,
organizácia podujatí, gastronomické služby a dodávky (napr. vybavenia IT).
Vedúci partneri strešných projektov potvrdili nárast cien na obidvoch stranách hranice.
Konštatovali, že:
• ťažká finančná situácia spôsobila, že niekoľkí prijímatelia odstúpili od zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku,
• vplyv na realizáciu mikroprojektov je menší vzhľadom na kratší čas ich realizácie a
menší rozsah investícií v mikroprojektoch.
Predstaviteľka RO pani Iwona Brol poznamenala, že v projektoch sa objavujú tiež úspory, čo
môže svedčiť o variabilite tendencie. Predsedajúci dodal, že to súvisí s konjunkturálnym
cyklom. Pán Stanisław Pajor, národný kontrolór, zase poukázal na ťažkú finančnú situáciu
jednotiek územnej samosprávy (napr. kúpeľných obcí), čo môže spôsobiť absenciu vlastných
finančných prostriedkov na zazmluvnenie nových projektov. Poznamenal tiež, že
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prijímatelia predkladajú žiadosti o platbu v predstihu, pričom počítajú so skorším získaním
refundácie výdavkov. Poukázal aj na oneskorenia v realizácii verejného obstarávania na
slovenskej strane.
4. Stav implementácie technickej pomoci
Pani Dorota Mazurkiewicz-Kędzia, predstaviteľka RO, predstavila podrobné informácie o
stave implementácie technickej pomoci (TP). Stav zazmluvnenia v rámci TP je na vysokej
úrovni (98 %), a stav certifikácie je primeraný stavu vykonávania programu (47 %).
Prezentácia tvorí prílohu č. 7 k protokolu.
5. Plán využitia aktuálne dostupných a budúcich voľných finančných prostriedkov
Pani Dorota Mazurkiewicz-Kędzia predstavila prítomným informácie o návrhu na využitie
voľných finančných prostriedkov v 1. a 3. prioritnej osi programu.
Voľné finančné prostriedky a súčasné a budúce úspory z verejného obstarávania v 1.
prioritnej osi navrhuje RO, po dohode s NO, vyhradiť na dve paralelné aktivity:
• pokrytie rozdielov v nákladoch na obstarávanie partnermi projektu do výšky
poskytnutého finančného príspevku
a
• poskytnutie finančného príspevku pre ďalšie projekty z rezervného zoznamu s
počiatočnou sumou finančného príspevku nižšou ako je suma schválená MV (s
možnosťou jej zvýšenia v závislosti od uvoľňovania voľných finančných prostriedkov v
osi).
Podmienky poskytnutia finančného príspevku pre projekty z rezervného zoznamu sú:
(i) pripravenosť na realizáciu,
(ii) skrátenie času na predloženie dokumentov potrebných na podpísanie zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku na dva mesiace
a
(iii) stanovenie termínu najneskoršieho vecného dokončenia týchto projektov na koniec
apríla 2023 (30.04.2023).
Prezentácia tvorí prílohu č. 8 protokolu.
Pani Monika Csonková, predstaviteľka NO, zdôraznila, že cieľom návrhu je podporiť
partnerov realizovaných projektov v prekonávaní negatívnych následkov pandémie COVID19, ako aj čo najrýchlejšie podpísanie nových projektov z rezervného zoznamu tak, aby sa
naplno využila alokácia programu.
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Pán Štefan Bieľak, zastupujúci Združenie miest a obcí Slovenska (prešovský región),
konštatoval, že dôležitejšou podmienkou ako termín na podpísanie zmluvy je záväzok
prijímateľa dokončiť projekt v termíne, ktorý určí MV.
Pani Monika Csonková poukázala na doterajšie skúsenosti s implementáciou projektov, ktoré
nasvedčujú, že prijímatelia často žiadajú predĺženie času ich realizácie. Podporila návrh, aby
sa zohľadnila podmienka predkladania dokumentov potrebných na podpísanie zmluvy v
lehote 2 mesiacov.
Pán Peter Balun, zástupca NO, zdôraznil, že čím neskôr sa podpíše nová zmluva o poskytnutí
finančného príspevku, tým väčšie je riziko pre prijímateľa, že projekt nedokončí v termíne,
ako aj riziko pre program spojené s prípadnou potrebou vrátenia finančného príspevku, ktorý
bol na projekt poskytnutý.
Predstaviteľka RO, pani Iwona Brol, pripomenula, že priemerné obdobie realizácie projektov
predstavuje 28 mesiacov, napriek kratšiemu obdobiu deklarovanému v predkladaných
žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku.
Pán Peter Balun oznámil opravu v návrhu aktualizácie znenia Príručky pre prijímateľa v
súvislosti so skrátením termínu na doručenie dokumentácie potrebnej na podpísanie zmluvy.
Navrhol, aby sa vo vete „Uvedené termíny sa môžu skrátiť na základe rozhodnutia MV“
doplnilo spresnenie „v odôvodnených prípadoch“. Členovia MV s týmto návrhom súhlasili.
Tým sa diskusia v rámci tohto bodu rokovania skončila. Predsedajúci MV pristúpil k
hlasovaniu v týchto otázkach:
1. Hlasovanie vo veci schválenia systémového riešenia v oblasti využitia finančných
prostriedkov v 1. prioritnej osi programu. Riešenie znamená, že partneri projektov
môžu požiadať o využitie úspor vzniknutých v projekte na pokrytie rozdielov v
nákladoch na výberové konanie.
Na základe hlasovania MV schválil systémové riešenie v oblasti využitia finančných
prostriedkov v 1. prioritnej osi programu (rozhodnutie MV 19/2020 z 15.12.2020).
Zvyšné finančné prostriedky dostupné v alokácii, súčasné aj budúce, sú vyhradené na
poskytnutie finančného príspevku pre projekty z rezervného zoznamu v súlade s
podmienkami predstavenými počas diskusie.
2. Hlasovanie vo veci skrátenia termínu na predloženie úplnej dokumentácie
potrebnej na uzatvorenie zmluvy na 2 mesiace, v prípade projektov, ktorých
zazmluvňovanie sa začne po 15.12.2020.
Na základe hlasovania MV schválil stanovenie 2-mesačnej lehoty na doručenie úplnej
dokumentácie potrebnej na uzatvorenie zmluvy v prípade projektov, ktorých
zazmluvňovanie sa začne po 15.12.2020. (rozhodnutie MV 20/2020 z 15.12.2020). Termín 2
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mesiace plynie od dátumu odoslania – elektronickou poštou STS – naskenovaného listu
adresovaného VP o dostupnosti finančných prostriedkov v programe.
MV schválil aj návrh, že STS bude informovať žiadateľov projektov z rezervného zoznamu o
skrátení času na predloženie dokumentov k zmluve a o hraničnom termíne dokončenia
vecnej realizácie projektov, ktorý bol stanovený na 30. apríla 2023 (týka sa projektov,
ktorých zazmluvňovanie sa začne po 15.12.2020).
3. Hlasovanie vo veci zmeny v Príručke pre prijímateľa, týkajúcej sa termínov
doručenia úplnej dokumentácie potrebnej na uzatvorenie zmluvy.
Na základe hlasovania MV schválil zmenu v Príručke pre prijímateľa pozostávajúcu z
doplnenia v kapitole 5.5.2. Termíny bodu: 4. „Uvedené termíny sa môžu v odôvodnených
prípadoch skrátiť na základe rozhodnutia MV“ (rozhodnutie MV 21/2020 z 15.12.2020).
4. Hlasovanie vo veci schválenia voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi vo
výške 67 764,80 EUR EFRR rozdelených na tri strešné projekty.
Vzhľadom na konflikt záujmov sa na hlasovaní nezúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré
realizujú strešné projekty na poľskej a slovenskej strane. Na základe hlasovania MV schválil
využitie voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi vo výške 67 764,80 EUR EFRR s
rozdelením na:
• projekt PLSK.03.01.00-24-0003/16 „MikroINTERREG - edu PL-SK“ vo výške
nepresahujúcej 22 588,26 EUR EFRR;
• projekt PLSK.03.01.00-12-0006/16 „Spoločné odborné vzdelávanie v poľskoslovenskom pohraničí“ vo výške nepresahujúcej 22 588,27 EUR EFRR;
• projekt PLSK.03.01.00-18-0002/16 „Implementácia mikroprojektov z oblasti
vzdelávania v Karpatskom euroregióne a VÚC Prešov“ vo výške
nepresahujúcej 22 588,27 EUR EFRR) (rozhodnutie 22/2020 z 15.12.2020).
5. Hlasovanie vo veci schválenia zmien v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa
„Pravidlá realizácie strešných projektov“.
Na základe hlasovania MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Pravidlá
realizácie strešných projektov“. Mení sa tabuľka č. 1A „Aktuálne rozdelenie finančných
prostriedkov FM“ a tabuľka č. 2A „Aktuálne rozdelenie finančných prostriedkov na
riadenie“ (rozhodnutie 23/2020 z 15.12.2020).
6. Informačné a propagačné aktivity:
• stav realizácie informačných a propagačných aktivít
v roku 2020
• schválenie ročného plánu informačných a propagačných aktivít v roku 2021
5

Pani Aleksandra Gierat, zástupkyňa STS, predstavila zhrnutie informačných a propagačných
aktivít, ktoré v roku 2020 zrealizoval STS v spolupráci s regionálnymi kontaktnými bodmi a
partnermi strešných projektov. Zástupkyňa STS predstavila aj stav dosiahnutia ukazovateľov
stanovených v Komunikačnej stratégii programu a informačné a propagačné aktivity
plánované na rok 2021. Prezentácia tvorí prílohu č. 9 protokolu.
Následne predsedajúci MV nariadil hlasovanie vo veci schválenia Ročného plánu
informačných a propagačných aktivít v roku 2021.
Na základe hlasovania MV schválil Ročný plán informačných a propagačných aktivít v roku
2021 (rozhodnutie 24/2020 z 15.12.2020). Zároveň si RO vyhradil, že niektoré aktivity
spojené s programom 2021-2027 sa môžu zmeniť. Tieto zmeny budú podmienené tempom
prác na príprave nového programu a jeho predložením Európskej komisii.
7. Informácia o stave prác spojených s prípravou nového programu
Pán Jarosław Sopel, predstaviteľ RO, predstavil stav prác na príprave právnych predpisov pre
programy Interreg na roky 2021-2027. Pohovoril o najdôležitejších predpisoch týkajúcich sa
programov Interreg, o zjednodušeniach pravidiel realizácie projektov a technickej pomoci v
novom programovom období a o pláne prác inštitúcií EÚ na najbližšie mesiace.
Stav prípravy programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 predstavila pani Iwona Brol z
RO. Predstavitelia RO, NO a STS v krátkosti predstavili stav prác na Strategickom
environmentálnom hodnotení programu a otázky spojené s budúcim fondom malých
projektov.
Prezentácia s názvom „Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 – stav prác“ tvorí
prílohu č. 10 protokolu.
Pani Dorota Witoldson dodala, že do konca tohto roka EK plánuje zaslať členským štátom
informáciu o aktualizovaných sumách alokácií pre programy Interreg a návrh zoznamu
regiónov NUTS-3 patriacich do oblasti jednotlivých programov. Informovala tiež, že
prebiehajú práce na aktualizácii vzoru programu spolu s odpoveďami na najčastejšie kladené
otázky.
8. Rôzne
V rámci rôznych záležitostí boli prednesené tieto otázky:
Pán Krzysztof Hodun, riaditeľ Oddelenia zahraničnej spolupráce Odboru maršalka
Maršalkovského úradu Dolnosliezskeho vojvodstva (UMWD), predstavil návrh UMWD na
nadviazanie spolupráce s partnerským regiónom zo Slovenska. Prezentácia tvorí prílohu č. 11
protokolu.
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Pani Agnieszka Lubieńska predstavila plán prác v programe na I. polovicu roku 2021 (vrátane
prác vyžadujúcich zapojenie MV). Prezentácia tvorí prílohu č. 12 protokolu. Predstavila aj
informáciu o aktualizácii pracovného poriadku MV vyplývajúcej zo zákona: zmena názvu
inštitúcie príslušnej pre RO, NO a poľský orgán pre audit.
Členovia MV sa dohodli, že vzhľadom na vianočno-novoročné obdobie sa predĺži termín na
vypracovanie protokolu z XI. zasadnutia MV. Protokol bude členom MV zaslaný do
12.01.2021.
Na záver zasadnutia predsedajúci MV poďakoval účastníkom za efektívnu a vecnú diskusiu,
prijaté rozhodnutia a aktivitu predstaviteľov obidvoch krajín.
Prílohy protokolu:
1. Zoznam účastníkov XI. zasadnutia MV.
2. Program XI. zasadnutia MV.
3. Prezentácia – Stav vykonávania programu v prioritných osiach.
4. Prezentácia – Stav implementácie strešných projektov – Združenie Karpatský
euroregión Poľsko – Prešovský samosprávny kraj.
5. Prezentácia – Stav implementácie strešných projektov – Združenie „Euroregión
Beskydy“ – Žilinský samosprávny kraji.
6. Prezentácia – Stav implementácie strešných projektov – Zväz Euroregión „Tatry“ v
partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.
7. Prezentácia – Stav implementácie technickej pomoci.
8. Prezentácia – Plán využitia voľných finančných prostriedkov v 1. a 3. prioritnej osi.
9. Prezentácia – Informačné a propagačné aktivity.
10. Prezentácia – Stav prác na programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
11. Prezentácia – Dolné Sliezsko – návrh spolupráce so Slovenskom.
12. Prezentácia – Plán prác na I. polovicu roku 2021.
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