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Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku
Výzva na predkladanie vlajkových projektov
Dňa 15.04.2016 bola vyhlásená výzva na predkladanie
vlajkových projektov. Bude trvať do 30. júna 2016. V rámci
tejto výzvy môžu predkladať úplné projektové žiadosti iba
žiadatelia, ktorých návrhy vlajkových projektov schválil
monitorovací výbor. Zoznam schválených návrhov vlajkových
projektov je dostupný na webovej stránke programu v časti
Výsledky výziev. Podmienkou schválenia úplných žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku je, že žiadatelia vykonali
odporúčania
sformulované
v
etape
hodnotenia
a schvaľovania návrhov vlajkových projektov. Informácie
o výzve budú zverejnené na stránke programu v časti Výzvy
na predkladanie žiadostí.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 1.
prioritnej osi programu
Už v máji sa začína výzva na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci prvej prioritnej osi programu „„Ochrana a
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia“. Výzva bude trvať od 4. mája do 16. augusta
2016. V súlade s rozhodnutím monitorovacieho výboru
programu Interreg Poľsko – Slovensko sa na výzvu budú
vzťahovať špecifické podmienky.
Špecifické podmienky pre výzvu na predkladanie žiadostí
v rámci 1. prioritnej osi
Oprávnené budú iba projekty, ktoré:

ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018, a

v ktorých sa nevyskytuje štátna pomoc a/alebo pomoc de
minimis, a

v rámci ktorých naplánované vecné úlohy realizujú aspoň
jeden z týchto ukazovateľov programu:
o
počet
nových
cezhraničných produktov
cestovného ruchu;
o
dĺžka
nových,
zmodernizovaných
alebo
zdokonalených cezhraničných rekreačných
chodníkov;
o
počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho
dedičstva
po
reštaurátorských
a konzervátorských prácach.
o
Vo
fáze
formálneho
hodnotenia
nebude
možná
jednorazová oprava/doplnenie/objasnenie s ohľadom na
predložené dokumenty.

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3.
prioritnej osi programu
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku v rámci 3. prioritnej osi sa začne v auguste. Bude
trvať od 30. augusta do 30. novembra 2016. V súlade
s rozhodnutím monitorovacieho výboru programu Interreg
Poľsko – Slovensko sa na výzvu bude vzťahovať špecifická
podmienka.
Špecifická podmienka pre výzvu na predkladanie
žiadostí v rámci 3. prioritnej osi:
oprávnené budú len projekty, ktoré dokončia vecnú realizáciu
do 30. októbra 2018.

Školenie pre potenciálnych žiadateľov
Żywiec, Žilina, Sromowce Niżne, Prešov a Krosno – na týchto
miestach sa v druhej polovici apríla uskutočnili školenia pre
potenciálnych žiadateľov v rámci 2. prioritnej osi programu
„Posilnenie
regionálnej
mobility
prepojením
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou
TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Cieľom školení
bola praktická príprava potenciálnych žiadateľov na prácu
na tvorbe partnerského projektu a žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku – od nápadu po hodnotenie,
s usmerneniami, čomu je potrebné venovať pozornosť a na čo
pamätať. Školenia pozostávali zo všeobecného modulu
a modulu vo forme workshopu. Prvý modul obsahoval
najdôležitejšie informácie nevyhnutné na predloženie
žiadosti v rámci výzvy pre investičnú prioritu uvedenú vyššie.
Druhý modul bol venovaný práci s generátorom žiadostí,
t. j.
on-line
nástrojom,
ktorý
slúži
na vypĺňanie
a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

strešných projektov znamená, že sa budú môcť začať výzvy na
predkladanie mikroprojektov v rámci týchto dvoch osí.
Monitorovací výbor programu Interreg Poľsko – Slovensko
schválil tiež päť návrhov vlajkových projektov. Žiadatelia
schválených návrhov predložia úplné žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku v rámci samostatnej výzvy – výzvy na
predkladanie vlajkových projektov. Zoznam schválených
návrhov vlajkových projektov spolu s ich predpokladmi je
dostupný na webovej stránke programu v časti Výsledky
výziev.

Dni otvorených dverí európskych fondov
Školenia pre potenciálnych žiadateľov v rámci 1. prioritnej
osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ sa
začnú v druhej polovici mája. Informácia o termínoch
a miestach školení bude sprístupnená na webovej stránke
programu v časti „Zapoj sa do školení“. Registrácia na
školenia bude možná tiež na webovej stránke programu.
Ak máte otázky týkajúce sa programu a výziev
na predkladanie žiadostí, môžete ich posielať pomocou
kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na stránke
programu v časti Kontakt alebo e-mailom na adresu
kontakt@plsk.eu. Informácie poskytujú tiež regionálne
kontaktné body – kontaktné údaje regionálnych
kontaktných bodov sa nachádzajú v časti Hľadaj
kontaktný bod.

Prvé schválené projekty
V rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko už boli
schválené prvé projekty. Ide o šesť strešných projektov, ktoré
sa budú realizovať v rámci 1. a 3. prioritnej osi programu.
Zoznam schválených návrhov projektov s krátkymi opismi je
dostupný na webovej stránke programu v časti Výsledky
výziev. Strešné projekty slúžia na realizáciu a vykonávanie
mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov vyčleneného z
rozpočtu programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Tieto
zdroje sú určené na realizáciu cezhraničných aktivít na
oprávnenom území programu v rámci 1. prioritnej osi
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia“ a 3. prioritnej osi „Rozvoj
cezhraničného a celoživotného vzdelávania“. Schválenie

V dňoch 12. až 15. mája 2016 sa v Poľsku už tretíkrát
uskutočnia Dni otvorených dverí
európskych
fondov.
Všetky
podujatia, ktoré sa tento rok
uskutočnia
v rámci
Dní
otvorených dverí európskych
fondov, budú predstavené na
stránke:
www.dniotwarte.eu.
Akcia,
ktorú
koordinuje
Ministerstvo rozvoja Poľskej
republiky, má svoje organizačné
predpisy, logotyp a šablóny
propagačných
materiálov.
Podujatia
zorganizované
prijímateľmi programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika - Slovenská republika 2007 - 2013 sú propagované
aj na stránke programu www.plsk.eu v časti „Zúčastni sa
podujatí“.

Videosúťaž „Pohraničie má talent“
Zúčastnite sa videosúťaže „Pohraničie má talent!“. Ukážte
výnimočnosť poľsko-slovenského pohraničia, spoluprácu
medzi susedmi na oboch stranách hranice a ako táto
spolupráca mení región k lepšiemu! Spoločný technický
sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko organizuje
súťaž o najlepší filmový príbeh propagujúci poľsko-slovenské
pohraničie a poľsko-slovenské partnerstvo. Nahrávka môže
mať ľubovoľnú umeleckú formu – môže to byť skeč,
pantomíma, divadelné mini-predstavenie, bábkové divadlo,
alebo muzikál. Môže byť vážna alebo veselá. Musí sa však
týkať poľsko-slovenského pohraničia, jeho špecifík
a cezhraničnej spolupráce a partnerstva. Dôležitá je kreativita
a invenčnosť. Na víťazov čakajú atraktívne ceny. Podporovať
sa budú nahrávky vytvorené spoločne poľsko-slovenskými
skupinami. Súťaž trvá do 15. júna 2016. Podrobnosti

a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke programu
v časti „Zúčastni sa podujatí“.

Regionálny kontaktný bod pôsobiaci v rámci
Maršalkovského úradu Podkarpatského vojvodstva
plánuje zrealizovať v druhej polovici mája 2016
informačné stretnutia týkajúce sa programu Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020. Informačné stretnutia
majú
povzbudiť
potenciálnych
prijímateľov
z doteraz menej aktívnych oblastí južnej časti
Podkarpatského vojvodstva k poľsko-slovenskej
spolupráci. Podrobné informácie budú uvedené na
stránke www.ewt.podkarpackie.pl.

Vyrazte za cyklistickým dobrodružstvom
okolo Tatier!

Iné podujatia
Dňa 22. marca 2016 sa v Krakove uskutočnil informačný
seminár venovaný aktuálnym a v tomto roku
plánovaným výzvam na predkladanie žiadostí
v rámci programov európskej územnej spolupráce,
prístupným pre subjekty v Malopoľskom vojvodstve.
Predstavené boli programy Interreg: Stredná Európa, Región
Baltického mora, Európa a program cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Počas
stretnutia boli prediskutované zásady prípravy a vykonávania
projektov v rámci jednotlivých programov. Malopoľské
vojvodstvo predstavilo tiež projektové skúsenosti získané
počas obdobia 2007 – 2013.

Ak premýšľate, ako spojiť aktívny a zdravý oddych
s objavovaním
neznámych
miest,
navštívte
historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier.
Hovorí sa, že poľsko-slovenské pohraničie
predstavuje bohatstvo jedinečných pamiatok,
nádherných
krajinných
scenérií
a prírodnej
rozmanitosti. Presvedčte sa o tom osobne
prostredníctvom účasti na rodinných cyklistických
pretekoch dňa 14. mája 2016. Štart je o 09:15 hod.
na parkovisku pri klzisku v obci Czarny Dunajec.
Trasa pretekov bude viesť po cyklistických
chodníkoch s rôznou dĺžkou. Tempo bude
rekreačné, prispôsobené možnostiam účastníkov.
Počas pretekov je naplánované spoločné posedenie
pri ohni.
Dovidenia na Ceste!
Viac informácií o projekte Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier: www.szlakwokoltatr.eu
www.szlakwokoltatr.eu

Májová noc s Jasielským domom kultúry

Zdroj: Maršalkovský
v Krakove

úrad

Malopoľského

vojvodstva

Materiály zo stretnutia sú dostupné na stránke
https://europasrodkowa.gov.pl/item/411-materialy-zespotkania-w-krakowie
Dňa 29. apríla 2016 sa v Bielsku-Białej konalo informačné
stretnutie týkajúce sa programu Interreg Poľsko – Slovensko
zamerané na potenciálnych prijímateľov z územia Sliezskeho
vojvodstva. Bolo to prvé z naplánovaných stretnutí, ktorého
organizátorom je regionálny kontaktný bod pôsobiaci v rámci
štruktúr Maršalkovského úradu Sliezskeho vojvodstva. Viac
informácií o tomto podujatí a ďalších aktivitách sa nachádza
na stránke www.ewt.slaskie.pl

Dňa 13. mája 2016 od 15:00 do 23:00 hod. Vás JDK
pozýva na „Májovú noc s Jasielským domom
kultúry“. Jedná sa o umelecké podujatie, ktorého
cieľom je predstavenie umeleckej činnosti domu
kultúry rovnako tým najmladším, ako aj starším.
Na programe sú prezentácie rôznych umeleckých
odvetví, medzi iným: divadelné predstavenia
(pre deti aj celé rodiny), výtvarné umenia a lekcie
umenia, hudba (koncerty: dychovka, jazz, zumba pod
„holým nebom“), scénické vystúpenie, a tiež
vyhlásenie víťazov Bienále ľudového a amatérskeho
umenia a vernisáž výstavy. Okrem toho bude možné
navštíviť objekt Jasielského domu kultúry (a jeho
ateliéry), zmodernizovaný v rámci projektu s názvom
„Zvýšenie
kvality
poskytovaných
služieb
prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry
domov kultúry v mestách Jasło a Liptovský Mikuláš“,
zrealizovaného v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská republika
2007 – 2013.

V druhej polovici júna a začiatkom júla
tohto
roka
plánuje
Maršalkovský
úrad
Malopoľského vojvodstva – regionálny kontaktný
bod programu, cyklus informačných stretnutí
týkajúcich sa programu, zameraných na
potenciálnych žiadateľov z území v Malopoľskom
vojvodstve, ktoré boli doteraz v rámci programu
málo aktívne. Téma stretnutí bude zahŕňať tieto
otázky: všeobecné predstavenie programu spolu
s tematickými osami, pravidlá účasti v programe
(predkladanie žiadostí, vykonávanie, komunikácia
a propagácia), pravidlá realizácie mikroprojektov
a vyúčtovanie a kontrola projektov. Ďalšie
podrobné
informácie
budú
poskytnuté
potenciálnym žiadateľom a uverejnené na stránke
http://www.ewt.malopolska.pl/

II. ročník Festivalu európskych fondov
v Malopoľskom vojvodstve
Od mája do augusta 2016 zavíta do piatich mieste
Malopoľského vojvodstva II. ročník Festivalu
európskych fondov „Malopoľské vojvodstvo na teba
myslí“. Akcie vo forme podujatí v plenéri sú
dokonalou príležitosťou na predstavenie výsledkov,
originálnych služieb, inovačných produktov alebo
nevšedných profesií, ktoré sú spájané s daným
subregiónom a ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka
európskym fondom. V každej lokalite bude 6 dní pred
festivalom fungovať tiež mobilno - informačný bod.
Festival sa bude konať na hlavných námestiach
v týchto mestách a termínoch:
15.05. – Nowy Targ
05.06. – Tarnov

http://www.ewt.malopolska.pl/.
Informácie o aktuálnych podujatiach možno nájsť
tiež v časti „Zúčastnite sa na podujatiach“ na stránke
programu www.plsk.eu.

12.06. – Myślenice
07.08. – Osvienčim
21.08. - Olkusz
Ako to vyzeralo na festivale pred rokom sa môžete
pozrieť na adrese: https://youtu.be/zF4JkAR7pfk

