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Cezhraničného
kuriéra
predstavuje zhrnutie aktivít zrealizovaných
v období od júla 2016 do marca 2017. V tomto
období boli okrem iného schválené vlajkové
projekty, projekty z I. a II. prioritnej osi, ako aj
mikroprojekty. Prajeme príjemné čítanie!
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Školenie pre potenciálnych žiadateľov
Druhá polovica októbra 2016 bola obdobím intenzívnych
školení pre potenciálnych žiadateľov, uchádzajúcich sa
o finančný príspevok pre projekty v rámci II. a III. prioritnej
osi programu.

V dňoch 18.-19.10.2016 zorganizovali pracovníci spoločného
technického sekretariátu, zástupcovia národného kontrolóra
a pracovníci regionálnych kontaktných bodov dvojdňové
školenie v Liptovskom Mikuláši. O týždeň neskôr, v dňoch
25.-26.10.2016 sa rovnaký cyklus školení uskutočnil v meste
Szczawnica na poľskej strane.

V priebehu dvoch dní sa podarilo zaškoliť viac ako
60 žiadateľov. Cieľom školení bola praktická príprava
potenciálnych žiadateľov na prácu na príprave partnerského
projektu a žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – od
nápadu po hodnotenie, spolu s usmerneniami, čomu je
potrebné venovať osobitnú 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. online nástrojom,
ktorý slúži na vypĺňanie a predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku.

Pripomíname, že spoločný technický sekretariát po celý čas
poskytuje aj e-mailové konzultácie pre potenciálnych
žiadateľov.

Projekty schválené v roku 2016

a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ doručených
celkovo 58 žiadostí. Schválených bolo 19 z nich.

V dňoch 28.-29. septembra 2016 sa v Rzeszowe uskutočnilo
zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom boli
schválené tieto projekty:
Vlajkové projekty
Na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru boli
schválené 4 vlajkové projekty s celkovou výškou
odporučeného finančného príspevku 13 018 884,54 eura.
Projekty sa budú realizovať v rámci I. prioritnej osi Ochrana
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia a III. prioritnej osi Rozvoj cezhraničného
a celoživotného vzdelávania.

Podrobný zoznam schválených vlajkových
projektov je dostupný na stránke
Programu v časti Výsledky výziev.

Cestné projekty
V rámci aktivít z II. prioritnej osi Udržateľná cezhraničná
doprava monitorovací výbor schválil 7 cestných projektov s
celkovou hodnotou finančného príspevku vo výške 33 316
132 eur.

Podrobný zoznam schválených cestných
projektov je dostupný na stránke
Programu v časti Výsledky výziev.

Projekty schválené na začiatku roku 2017

Podrobný zoznam schválených projektov z oblasti
dedičstva je dostupný na stránke Programu v časti
Výsledky výziev.

Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku
ukončené
Výzva na predkladanie projektov v rámci
II. prioritnej osi
Dňa 30. novembra 2016 sa skončila výzva na predkladanie
projektov v rámci II. prioritnej osi „Udržateľná
cezhraničná doprava“, podrobný cieľ „Zvýšenie
cezhraničnej dostupnosti pohraničia prostredníctvom
rozvoja multimodálnej dopravy“. Spoločnému technickému
sekretariátu boli doručené 2 žiadosti. Zoznam predložených
žiadostí je dostupný na webovej stránke programu v časti
Aktuality. Prebieha proces hodnotenia predložených žiadostí.
Dostupná alokácia pre výzvu predstavuje 2,17 mil. eura.
Zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom bude prijaté
rozhodnutie o výbere žiadostí, ktoré získajú finančný
príspevok, je naplánované v máji 2017.
Výzva na predkladanie projektov v rámci
III. prioritnej osi
30. november 2016 bol tiež dátum ukončenia výzvy
na predkladanie žiadostí v rámci III. prioritnej osi programu
„Rozvoj
cezhraničného
a
celoživotného
vzdelávania“. Spoločnému technickému sekretariátu bolo
doručených spolu 12 žiadostí, ktoré predstavujeme v časti
Aktuality. Dostupná alokácia pre výzvu predstavuje 4,23 mil.
eura, rozhodnutie vo veci schválenia zoznamu projektov bude
taktiež prijaté počas zasadnutia MV v máji.

Počas nedávneho zasadnutia monitorovacieho výboru, ktoré
sa konalo v dňoch 15. – 16.februára 2017 v Nowom Sączi, bol
schválený zoznam 19 projektov z I. prioritnej osi
Projekty: kultúrne dedičstvo
Spoločnému technickému sekretariátu bolo v rámci
I. prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného

Mikroprojekty
Výzva na predkladanie mikroprojektov ukončená
V septembri 2016 sa skončila výzva na predkladanie
mikroprojektov v rámci I. a III. prioritnej osi. Výzvy
realizovali partneri strešných projektov:
- Karpatský euroregión a Prešovský samosprávny kraj
- Euroregión Tatry, Prešovský samosprávny kraj a Žilinský
samosprávny kraj

- Euroregión Beskydy a Žilinský samosprávny kraj
Zoznam schválených mikroprojektov
Euroregión Beskydy a Žilinský samosprávny kraj
Dňa 7. decembra 2016 sa v sídle Žilinského samosprávneho
kraja uskutočnilo II. zasadnutie výboru pre mikroprojekty.
Počas stretnutia bol schválený zoznam 22 žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku v rámci I. prioritnej osi
a 2 žiadosti v rámci III. prioritnej osi.

Boli podpísané zmluvy na cestné projekty
S radosťou informujeme, že bolo podpísaných všetkých
7 zmlúv na cestné projekty. Slávnostný „prvý výkop“
výstavby sa uskutoční už čoskoro. O týchto udalostiach
budeme informovať na našej webovej stránke aj na profile
FB.

Podrobný zoznam schválených žiadostí
o poskytnutie
finančného
príspevku
v rámci I. a III. prioritnej osi je dostupný
na stránke Programu v časti Výsledky.
výziev.
Karpatský euroregión a Prešovský samosprávny kraj
Počas zasadnutia výboru pre mikroprojekty dňa 7. februára
2017 v sídle Prešovského samosprávneho kraja bolo
na poskytnutie finančného príspevku schválených 39 žiadostí
v rámci I. osi a 10 žiadostí v rámci III. osi.

Zoznam schválených mikroprojektov
spolu s celkovou výškou finančného
príspevku je uvedený na stránke v časti
Výsledky výziev.

V rámci realizovaných cestných projektov bude v priebehu
2 rokov vybudovaných a zmodernizovaných približne 100
kilometrov ciest. Na tento účel bude z programu Interreg
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 poskytnutých viac ako
33 mil. eur.

Euroregión Tatry, Prešovský samosprávny kraj a Žilinský
samosprávny kraj
Počas zasadnutia výboru pre mikroprojekty, ktoré sa
uskutočnilo v sídle združenia Euroregión „Tatry“ v Nowom
Targu v dňoch 20. – 21. februára 2017, bolo schválených
35 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Zoznam mikroprojektov schválených na
poskytnutie finančného príspevku, ktoré
boli predložené v rámci strešného projektu
s názvom „Spája nás príroda a kultúra “, je
dostupný na webovej stránke Programu.

PRIPOMÍNAME: otázky týkajúce sa programu
a výziev na predkladanie žiadostí môžete posielať
pomocou kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na
stránke programu v časti Kontakt alebo e-mailom na
adresu kontakt@plsk.eu. Informácie poskytujú aj
regionálne kontaktné body – kontaktné údaje
regionálnych kontaktných bodov sa nachádzajú v časti
Hľadaj kontaktný bod.

Podrobné
informácie
týkajúce
sa
projektov sú uvedené na webovej stránke
Programu.

Slávnostné odovzdanie zmluvy na vlajkový
projekt
Dňa 15. februára 2017 sa vo Dvore starostov v obci Muszyna
uskutočnilo slávnostné odovzdanie zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku pre vlajkový projekt „Ozdravovne
poľsko-slovenského pohraničia ako oblasť realizácie
zdravotnej turistiky známa v európskom meradle – I. etapa

infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá bude mať pozitívny
vplyv na ostatné oblasti, okrem iného na zdravotnú
prevenciu, formovanie ekologicky zameraných postojov
v spoločnosti a rozvoj partnerstva na obidvoch stranách
hranice.

– výstavba cyklistického okruhu spájajúceho kúpeľné obce
Doliny Popradu“. Cyklistický okruh bude mať dĺžku viac ako
230 km a hodnota finančného príspevku presahuje 4,3 mil.
eura.

Podujatie bolo podrobne komentované v médiách.
Informácia o odovzdaní zmluvy sa objavila na stránke
Ministerstva rozvoja, v novinách (GW, Gazeta PL)
a v rozhlase.

Akčný plán na rok 2017
V mene Ministerstva rozvoja odovzdal podpísanú zmluvu
Adam Hamryszczak – štátny tajomník. V mene vedúceho
partnera projektu

– Združenia krynicko-popradských obcí

v Muszyne – zmluvu prevzali Dariusz Reśko, starosta obce
Krynica-Zdrój a dr Jan Golba, starosta obce Muszyna.

V roku 2017 kladieme mimoriadny dôraz na prehĺbenie
spolupráce s prijímateľmi programu. Chceme rozvíjať už
existujúce partnerstvá, ako aj nadviazať nové vzťahy so
zástupcami skupín, ako sú mimovládne a sociálne
organizácie či nadácie. V snahe vyjsť v ústrety očakávaniam
našich partnerov odporúčame účasť na Partnerskom fóre,
ktoré je stručne opísané nižšie.
Trasa bude viesť cez najvzácnejšie prírodné a krajinné
územia (národné parky a chránené krajinné oblasti) a bude
zahŕňať cenné pamiatky drevenej architektúry, miesta
konzumácie a prirodzeného vyvierania minerálnych vôd.
Konečným cieľom aktivít je vytvorenie rozpoznateľnej
poľsko-slovenskej značky popradských ozdravovní.

Apríl 2017 je začiatkom školení pre žiadateľov a prijímateľov,
najmä v oblasti investícií do cestnej infraštruktúry
a vlajkových projektov. Prvé školenia pre prijímateľov
programu sú naplánované v druhej polovici apríla na poľskej
aj slovenskej strane hranice. Školenia pre žiadateľov v oblasti
cestných projektov sú naplánované v druhej polovici mája
2017.

Projekt vybudovania cyklistického okruhu je veľkým
úspechom nášho programu Interreg Poľsko – Slovensko

Riadiac sa heslom

2014

– 2020. Projekt prispeje k rozvoju jedinečnej

„partnerstvo pre spoločný rozvoj“ vás
–

v polovici mája 2017 pozývame na naše nové podujatie

Partnerské fórum programu Interreg Poľsko – Slovensko
2014 – 2020. Partnerské fórum znamená dva dni školenia
v oblasti komunikácie, nadväzovania nových kontaktov
a budovania partnerstva. Počas Fóra bude mať každý
z účastníkov možnosť zapojiť sa do spoločnej diskusie,
podeliť sa o svoje skúsenosti spojené s programom
a predstaviť nápad na projekt. Fórum bude prvým krokom
v rámci procesu vytvárania rôznorodých partnerstiev, ktoré
následne prinesú novátorské nápady na projekty.

podujatia budú naším spoločným sviatkom a príležitosťou na
predstavenie výsledkov cezhraničnej spolupráce. Podrobnosti
týkajúce sa podujatia sa už čoskoro objavia na našej webovej
stránke!
Pozývame Vás k pravidelným návštevám webovej stránky
Programu a profilu na Facebooku, na ktorom budú
uverejňované ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných
podujatí vrátane Partnerského fóra a Dní európskej
spolupráce 2017.

Noví pracovníci v STS

Stojí za zmienku, že na začiatku mája 2017 je naplánované
ďalšie zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom budú
schválené projekty z II. a III. prioritnej osi.
V druhej polovici júna 2017 a na začiatku júla 2017 sú
naplánované školenia v oblasti dedičstva a vzdelávania. Tieto
školenia budú určené pre prijímateľov programu.
Obdobie od júna do augusta 2017 bude časom intenzívnej
práce spojenej s výzvami, hodnotením a zazmluvňovaním
projektov. Tieto aktivity sa budú týkať hlavne projektov
z II. prioritnej osi. V auguste a septembri 2017 sú taktiež
naplánované školenia pre žiadateľov projektov z oblasti
kultúrneho a prírodného dedičstva. Tieto školenia budú
predstavovať rozvinutie spolupráce nadviazanej počas Fóra.

Nový rok 2017 priniesol aj nové tváre v našom tíme. Chceli by
sme týmto srdečne privítať nové kolegyne a kolegov na
palube spoločného technického sekretariátu programu
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Partnerov
programu a našich prijímateľov chceme ubezpečiť, že sme
plne pripravení na prácu a máme množstvo pozitívnej
energie.

V septembri 2017 bude jednou z hlavných udalostí účasť na
Dňoch európskej spolupráce 2017 (European
Cooperation Day). Je to každoročný sviatok projektov
realizovaných v rámci programov Európskej územnej
spolupráce. V tomto roku je hlavným heslom „To go far, go
together“.

Pripomíname, že kontaktné údaje pracovníkov STS sa
nachádzajú na webovej stránke programu v časti Kontakt.

Tak ako každý rok, spoločný technický sekretariát chce spolu
s partermi programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko
aktívne propagovať úspechy projektov realizovaných na
území poľsko-slovenského pohraničia. Dúfame, že oslavy
Dňa európskej spolupráce 2017 vo forme multikultúrneho

