VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU DOSIAHNUTOM V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU INTERREG
POĽSKO-SLOVENSKO ROKOCH 2014-2015 – ZHRNUTIE
Prvé dva roky programového obdobia fondov Európskej únie 2014-2020 boli v prípade Programu
Interreg V-A Poľsko-Slovensko (Program) rokmi venovanými príprave programového dokumentu
a potrebných vykonávacích dokumentov.
Práce na príprave Programu začala realizovať pracovná skupina vytvorená ešte v roku 2012, ktorá
vykonávala práce na základe skúseností z implementácie Programu 2007-13, nariadení Európskej
komisie, vypracovanej sociálno-hospodárskej analýzy odsúhlaseného programového územia,
prognózy vplyvu na životné prostredie vypracovanej počas prác a spolupráce s hodnotiteľom
ex-ante.
Na jar 2014 sa uskutočnili verejné konzultácie návrhu Programu, ktorých cieľom bolo získanie názoru
z oblastí reprezentujúcich potenciálnych prijímateľov vrátane sociálno-hospodárskych partnerov
v oblasti podpory uvedenej v návrhu Programu. Na základe pripomienok predložených počas
konzultácií, ktoré boli zohľadnené alebo čiastočne zohľadnené, bol návrh Programu upravený,
a následne bol program schválený vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky predložený
dňa 22. septembra 2014 Európskej komisii, ktorá po zapracovaní pripomienok dokument dňa 12.
februára 2015 schválila.
V roku 2015 boli práce zamerané predovšetkým na vytvorenie inštitucionálneho systému Programu
a na programové dokumenty podmieňujúce účinnú a efektívnu implementáciu Programu. Bola
vypracovaná a schválená príručka pre prijímateľa, kritéria hodnotenia a výberu bežných projektov
a návrhov vlajkových projektov, zásady realizácie strešných projektov vrátane mikroprojektov a bol
stanovený harmonogram výziev na predkladanie žiadostí na rok 2016. Monitorovací výbor vytvorený
v súlade so zásadou partnerstva schválil kľúčové programové dokumenty počas dvoch zasadnutí
v roku 2015 (apríl a december).V decembri 2015 bola spustená nová webová stránka Programu.
Slávnostné otvorenie programu sa uskutočnilo
v septembri 2015 v Zakopanom počas
konferencie „Fondy pre pohraničie – realizuj
nápady vďaka Programu Poľsko-Slovensko“.
Počas konferencie bol zhrnutý program
cezhraničnej spolupráce Poľská republikaSlovenská republika 2007-2013 a predstavený
nový Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 osôb
z Poľska a Slovenska. Výsledky programu 20072013 predstavili prijímatelia vybraných
projektov, a ich prezentácie mali interaktívny
a inovačný charakter. Jedna z prezentácií bola predstavená vo forme rozprávky o poľsko-slovenskom

pohraničí. Záverečná časť konferencie mala charakter workshopu a bola rozdelená na panely
venované jednotlivým prioritným osiam programu.
V roku 2015 sa uskutočnila tiež výzva na predkladanie návrhov vlajkových projektov, v rámci ktorej
bolo predložených 37 návrhov. Po formálnom hodnotení bolo na ďalšie hodnotenie, t. j. kvalitatívne
hodnotenie predložených 22 návrhov.
Uverejnenie bežných výziev na predkladanie žiadostí bolo naplánované na začiatok roka 2016.

