Špecifické pravidlá pre trojstranné projekty v programe Poľsko – Slovensko –
príloha k Príručke pre prijímateľa programu Poľsko – Slovensko
1. Hlavné predpoklady realizácie trojstranných projektov
Trojstranné projekty sa realizujú na základe trojstrannej spolupráce partnerov pochádzajúcich
z členských štátov programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, t. j. z Poľska
a Slovenska a partnerov pochádzajúcich z Českej republiky. Tieto projekty sa môžu realizovať
v rámci týchto prioritných osí: I. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
pohraničnej oblasti, II. – Udržateľná cezhraničná doprava a III. – Rozvoj cezhraničného
vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Trojstranné projekty vybrané na poskytnutie
finančného príspevku musia prispievať k plneniu cieľov programu a realizovať ukazovatele
výstupu priradené k danej prioritnej osi. Prijímatelia z Českej republiky môžu získať finančný
príspevok na aktivity v rámci každej z prioritných osí v programe Poľsko – Slovensko.
Všetky trojstranné projekty, ktoré získajú finančný príspevok v rámci programu Poľsko –
Slovensko musia generovať cezhraničný efekt, t. j. musia byť prínosné pre každú zo
zúčastnených strán. Každý z trojstranných projektov sa realizuje s účasťou aspoň jedného
partnera z Poľska, minimálne jedného zo Slovenska a partnera z Českej republiky.
V úlohe vedúcich partnerov môžu v trojstranných projektoch vystupovať výhradne prijímatelia
z Poľska alebo Slovenska. Prijímatelia z Českej republiky môžu plniť funkciu projektového
partnera. Poľskí a slovenskí projektoví partneri by mali spravidla pochádzať z oprávneného
územia programu Poľsko – Slovensko. Českí projektoví partneri by mali spravidla pochádzať
z územia nasledovných 5 okresov: Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostravamesto. Účasť prijímateľov, ktorí nie sú z tohto územia, musí byť odôvodnená z hľadiska cieľov
projektov, a samotný projekt sa musí realizovať na oprávnenom území alebo byť pre toto
územie prínosný.
V rámci realizácie trojstranných projektov platia pravidlá uvedené v Príručke pre prijímateľa
programu Poľsko – Slovensko, so zohľadnením výnimiek opísaných v tejto prílohe.

2. Rozpočet na realizáciu trojstranných projektov
Podiel finančného príspevku poskytnutého českým prijímateľom predstavuje maximálne 5 %
alokácie EFRR na programu Poľsko – Slovensko a je prípustný iba v prípade, ak majú tieto
výdavky
pozitívny vplyv na poľsko-slovenské oprávnené územie a spĺňajú všetky ostatné programové
požiadavky. Jednotlivé trojstranné projekty môžu mať väčší podiel týchto výdavkov v rozpočte
projektu, až do úplného vyčerpania limitu 5 % na úrovni programu. Podiel finančného
príspevku českého partnera v rámci jedného projektu nesmie presiahnuť 33 % výšky celého
finančného príspevku EFRR pre daný projekt.

3. Jazyk používaný v trojstranných projektoch
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách:
poľskej a slovenskej. Prílohy opísané v kapitole 5.3 Príručky pre prijímateľa programu Poľsko
– Slovensko, bod 3 tabuľky zarážky 1 – 5 musia partneri z Českej republiky predkladať spolu
s
prekladom do poľského jazyka (budú predmetom overenia pracovníkmi spoločného
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technického sekretariátu (STS) programu Poľsko – Slovensko). Ostatné prílohy sa môžu
predkladať v českom jazyku (budú predmetom overenia českými expertmi).
Žiadosť o platbu pre projekt, ktorú vedúci partner predkladá STS, sa musí predložiť
v 2 jazykových verziách – poľskej a slovenskej.

4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre trojstranné
projekty
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku týkajúce sa trojstranných projektov sa môžu
predkladať v rámci aktuálne organizovaných výziev v programe Poľsko – Slovensko.

5. Kontrolór partnerov realizujúcich trojstranné projekty z územia Českej republiky
Kontrolóra prvostupňovej kontroly určí Ministerstvo regionálneho rozvoja Českej republiky.

6. Pravidlá oprávnenosti v trojstranných projektoch
S výhradou ustanovení programu Poľsko – Slovensko a ustanovení Príručky pre prijímateľa
programu Poľsko – Slovensko (ktoré sa týkajú, najmä skutočnosti, že partnermi projektu môžu
byť inštitúcie, ktorých hlavnou činnosťou nie je činnosť komerčného typu), je zoznam
oprávnených prijímateľov z územia Českej republiky (v prílohe) stanovený v Príručke pre
žiadateľa programu INTERREG V-A Česká republika – Poľsko.
Prijímatelia z Českej republiky sú povinní uplatňovať spoločné programové pravidlá
oprávnenosti výdavkov uvedené v Príručke pre prijímateľa programu Poľsko – Slovensko.
V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú spoločné programové pravidlá oprávnenosti, sa
uplatňujú vnútroštátne úpravy štátu, z ktorého pochádza prijímateľ, ktorému výdavok vznikol.

Oprávnení žiadatelia z Českej republiky
Žiadatelia

Právna forma
Štátne organizačné jednotky
Vojvodstvo
poľský ekvivalent spoločnosti PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (Poľské železnice, a. s.)
Verejné inštitúcie (verejnoprávna televízia a rozhlas,
Česká tlačová agentúra)

Štátne orgány, ich zväzy a združenia

Združenie obcí
Obec alebo mestská časť štatutárneho mesta
Zastupiteľský orgán iného štátu
Účelové združenie právnických osôb – euroregióny
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Akciová spoločnosť
Štátna výskumná inštitúcia
Štátny podnik
Rozpočtová inštitúcia

Organizácie zriadené štátnymi
orgánmi

2

Verejnoprospešná organizácia
Inštitút
Zväz
Organizačná jednotka zväzu
Mimovládne organizácie

Nadácia
Fond
Združenie (zväz, dohoda, klub a pod.)
Organizačná jednotka združenia
Účelové združenia

Sektorová organizácia – profesijná komora
Združenia a zväzy pôsobiace v oblasti
cestovného ruchu
Komora (s výnimkou profesijných komôr)
Účelové združenie právnických osôb
vysoká škola
Právnická osoba z oblasti vzdelávania
Cirkevná organizácia
Účelové združenia
Komora (s výnimkou profesijných komôr)

Vzdelávacie inštitúcie vrátane
vysokých škôl

Komory, združenia, zväzy a
organizácie hospodárskej a
profesijnej samosprávy

Sektorová organizácia – profesijná komora

Európska hospodárska sektorová organizácia
Účelové združenie právnických osôb
Cirkevná organizácia
Registrovaná cirkevná právnická osoba
Zväzy cirkví a cirkevných združení

Cirkvi a náboženské združenia
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