SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU ZA ROK 2019
(ZHRNUTIE)
Program cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020 je
pokračovaním spolupráce začatej v roku
2004. Odvtedy sme do rozvoja poľskoslovenského pohraničia investovali viac ako
335 mil. eur z európskych finančných
prostriedkov, a v samotnom roku 2019 –
viac ako 30 mil. eur.
Program podporuje aktivity z oblasti
ochrany a rozvoja prírodného a
kultúrneho dedičstva, modernizácie
cestnej infraštruktúry, ktorá zlepšuje

Oprávnené územie programu

Rozpočet programu predstavuje 210 mil. eur
(z toho 178,5 mil. eur z európskych prostriedkov).

DEDIČSTVO
101 mil. Eur

dopravu medzi Poľskom a Slovenskom, a
prispôsobovania odborného vzdelávania
požiadavkám cezhraničného trhu práce.

DOPRAVA
60 mil. Eur

Týmto spôsobom prispieva k rozvoju
poľsko-slovenského pohraničia.

VZDELÁVANIE
8 mil. Eur

EFEKTY REALIZÁCIE PROGRAMU DO KONCA ROKA 2019

DEDIČSTVO

DOPRAVA

VZDELÁVANIE

4 výzvy

5 výziev

4 výzvy

51 podporených projektov

13 podporených projektov

13 podporených projektov

19 dokončených projektov

8 dokončených projektov

2 dokončené projekty

182 prijímateľov

28 prijímateľov

30 prijímateľov

96,7 mil. eur finančného

53,7 mil. eur finančného

7 mil. eur finančného

príspevku

príspevku

príspevku

231 žiadostí o platbu

78 žiadostí o platbu

12 žiadostí o platbu

na sumu 36,5 mil. Eur z EFRR

na sumu 29,3 mil. Eur z
EFRR

na sumu 1,5 mil. Eur z EFRR

49 komplexných ponúk

108 km

Viac ako 150 iniciatív

cestovného ruchu

zrekonštruovaných ciest

1 590 km rekreačných
chodníkov

42 zrenovovaných objektov
kultúrneho dedičstva

Viac ako 700 účastníkov

História jedného projektu
„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“
je projekt realizovaný v niekoľkých etapách od
roku 2014. Jeho cieľom je vytvorenie 250 km
okruhu okolo Tatier s cyklistickými, lyžiarskymi a
bežeckými chodníkmi. Tento okruh prebieha cez
historicko-kultúrne oblasti Podhalia, Oravy,
Liptova a Spiša.
Trasa chodníka prebieha v blízkosti pamiatkových
objektov UNESCO. Môžeme tu obdivovať drevenú architektúru, ľudové umenie, živý
folklór, staromestské komplexy a hrady.
V roku 2019 sa skončila II. etapa realizácie chodníka, ktorá zahŕňala výstavbu
cyklistických chodníkov a infraštruktúry pre cyklistov. Vzniklo spolu 60 km cyklistických
trás, parkovisko
a prístrešky. Zámer bol realizovaný 10 partnermi z Poľska a Slovenska. Vedúcim
partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZÚS TATRY).
Počas III. etapy prác, ktorá sa už začala v roku 2019, vznikne ďalších 25 km chodníkov.
Vedúcim partnerom projektu je opäť EZÚS TATRY, ktoré spolupracuje s 8 partnermi (4 z
Poľska a 4 zo Slovenska).
I. etapa investície bola zrealizovaná v rokoch 2014-2015. Vďaka partnerskej spolupráci
sa vybudovalo viac ako 90 km cyklotrás, 15 odstavných miest a bezplatné parkovisko. Do
realizácie projektu sa zapojilo 13 partnerov (4 z Poľska a 9 zo Slovenska).
Trasa „Cesty okolo Tatier“ bola naplánovaná
tak, aby samostatné cyklotrasy mohli slúžiť na
pestovanie aktívnej a pre návštevníkov
bezpečnej turistiky, priaznivej pre životné
prostredie. Je to zdravá alternatíva k
motorizovaným formám a cestovania.

Najdôležitejšie propagačné podujatia v roku 2019
•

I. Slovenské fórum – Jasionka k. Rzeszowa (25. januára)

•

Európsky kongres samospráv – Krakov (8.-9. apríla)

•

Fórum miest a regiónov – Jasionka k. Rzeszowa (5. júna)

•

Regata o pohár programu Interreg Poľsko-Slovensko, Polańczyk (3. augusta)

•

Ekonomické fórum – Krynica-Zdrój (3.-5. septembra)

•

Európsky deň spolupráce a Výročné podujatie programu – Krynica-Zdrój (7.-8.
septembra), v rámci ktorého sa uskutočnil Beh 7 dolín – VisegRun with Interreg PL-SK
na 35 km

•

Konferencia Európa rodín – Varšava (7.-8. novembra)

Stretnutia, semináre, konferencie v roku 2019
•

v Sliezskom voj. – Žywiec (26. apríla), Bielsko-Biała
(27. septembra), Katovice (29. novembra)

•

v Malopoľskom voj. – Nowy Targ (22. novembra)

•

v Podkarpatskom voj. – Rzeszów (5. decembra)

Dni otvorených dverí projektov
•

„Putujeme spolu už 500 rokov“ – Cieszyn

Regionálny informačný seminár EÚS
v Sliezskom vojvodstve, Katovice 29.11.2019

(8. júna)
•

„Pri ceste na dedine…“ – Nowy Sącz (28. júna)

•

„Vrchoviskové rašeliniská“ – Czarny Dunajec
(4. októbra)

•

„Budatín – Strumień: spolupráca v pohraničí…“ –
Strumień, (18. októbra)
Seminár a workshopy o kultúrnom dedičstve v
pohraničí, Nowy Targ 22.11.2019.

Školenia pre žiadateľov a prijímateľov
•

Školenia pre žiadateľov a prijímateľov:
o Krakov (28. mája)
o Prešov (13. júna)
o Žilina (14. júna)
o Krakov (18. júna)
o Krakov (17. júla)

•

Školenia a konzultačno-informačné stretnutia pre
mikroprijímateľov a potenciálnych žiadateľov

Školenie pre prijímateľov programu, Prešov,
13.06.2019.

organizované euroregiónmi a partnermi strešných projektov
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