Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2016 roku/
Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 2016 r.
Numer
decyzji/
Číslo
rozhodnutia
1/2016

2/2016

3/2016

Czego dotyczy/
Vec

Data /
Dátum

Zatwierdzenie załącznika numer 14.3 Kryteria oceny Projektów Parasolowych /
Schválenie prílohy 14.3 Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov
Zatwierdzenie warunku dla projektów składanych w ramach naboru w następującym brzmieniu: „Data zakończenia
rzeczowego projektów (w rozumieniu zapisów Podręcznika beneficjenta rozdz. 3.3) ubiegających się
o dofinansowanie w ramach naboru nie może wykraczać poza 31.05.2018 r.”/
Schválenie podmienky pre projekty predkladané v rámci výzvy v nasledovnom znení: „Dátum ukončenia vecnej
realizácie projektov (v zmysle definície uvedenej v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.3) uchádzajúcich sa o
pridelenie finančného príspevku v rámci výzvy, nemôže byť neskôr ako 31.05.2018.
Wykreślenie z Podręcznika beneficjenta (rozdział 5.2 Proces oceny i wyboru projektów, punkt 5.2.4.1 Ocena
formalna i kwalifikowalności) zasady dotyczącej wstrzymania procesu oceny technicznej i merytorycznej do czasu
rozstrzygnięcia wszystkich skarg złożonych na wynik oceny formalnej i kwalifikowalności. Zdanie wykreślone brzmi:
"Złożenie przez partnera wiodącego skargi od wyników oceny formalnej i kwalifikowalności wstrzymuje przekazanie
do oceny technicznej pozostałych projektów ocenionych pozytywnie do czasu rozpatrzenia ostatniej złożonej
skargi."/
Vymazanie pravidla týkajúceho sa pozastavenia procesu technického a vecného hodnotenia dovtedy, kým nebudú
preskúmané všetky predložené odvolania týkajúce sa výsledkov formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti.
Veta vymazaná má nasledovné znenie: „Ak niektorý z vedúcich partnerov predloží odvolanie týkajúce sa výsledkov
formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti, ostatné projekty s pozitívnym hodnotením nemôžu byť
postúpené na technické hodnotenie, kým nebude preskúmané posledné predložené odvolanie.“
Zatwierdzenie aktualizacji zapisów w pkt. 1.4.2 Kryteria przyznawania dodatkowych środków na realizację Projektów
Parasolowych po 2018 roku oraz w punkcie 1.6 Składanie i ocena wniosku o dofinansowanie Projektu Parasolowego

19.01.2016

22.01.2016

29.01.2016

4/2016

5/2016
6/2016
7/2016
8/2016

9/2016

10/2016
11/2016

12/2016

załącznika 14 Zasady realizacji Projektów Parasolowych./
Schválenie aktualizovaného znenia Prílohy č. 14 Zásady realizácie strešných projektov, a to v bode „1.4.2 Kritériá
prideľovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po roku 2018”, ako aj znenia bodu “1.6
Predkladanie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na strešný projekt”.
Niezatwierdzenie aktualizacji zapisów w pkt. 2.1 Kwalifikujący się mikrobeneficjenci i działania mikroprojektów oraz
w pkt. 2.5.1 Ocena mikroprojektów (formalna i jakości) załącznika 14 Zasady realizacji Projektów Parasolowych./
Neschválenie aktualizácie znenia Prílohy č. 14 Zásady realizácie strešných projektov v bode “2.1 Oprávnení
mikroprijímatelia a aktivity mikroprojektov“, ako aj znenia bodu „2.5.1 Hodnotenie mikroprojektov (formálne
a kvalitatívne)“.
Zatwierdzenie projektu pomocy technicznej kontrolera-Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/
Schválenie projektu technickej pomoci kontrolóra – Malopoľského vojvodského úradu v Krakove
Zatwierdzenie Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych 2016/
Schválenie Ročného plánu informačných a propagačných aktivít 2016
Zatwierdzenie koncepcji projektu flagowego „Nauka bez granic“ wraz z rekomendacjami/
Schválenie návrhu vlajkového projektu „Vzdelávanie bez hraníc“ spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie koncepcji projektu flagowego „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II“ wraz
z rekomendacjami/
Schválenie návrhu vlajkového projektu „Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“ spolu s
odporúčaniami
Zatwierdzenie koncepcji projektu flagowego „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali
Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości
uzdrowiskowe Doliny Popradu“ wraz z rekomendacjami/
Schválenie návrhu vlajkového projektu „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali
Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości
uzdrowiskowe Doliny Popradu“ spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie koncepcji projektu flagowego „Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)“ wraz z rekomendacjami/
Schválenie návrhu vlajkového projektu „Svätomariánska púť ( „Svetlo z východu“)“ spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie koncepcji projektu flagowego „Filmowe dziedzictwo kulturowe obszaru transgranicznego Polski i
Słowacji „KultFilmTur““ wraz z rekomendacjami/
Schválenie návrhu vlajkového projektu „Filmowe dziedzictwo kulturowe obszaru transgranicznego Polski i Słowacji
„KultFilmTur““ spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie planu ewaluacji programu/
Schválenie Plánu hodnotenia programu

29.01.2016

07.03.2016
07.03.2016
31.03.2016
31.03.2016

31.03.2016

31.03.2016
31.03.2016

31.03.2016

13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016

18/2016
19/2016

20/2016
21/2016
22/2016

23/2016

24/2016

Zatwierdzenie zmian w podręczniku beneficjenta oraz załącznikach: 2, 6, 7, 8, 9, 10/
Schválenie zmien v Príručke pre prijímateľa a prílohách: 2, 6, 7, 8, 9, 10.
Zatwierdzenie specyficznych warunków dla naborów w I i III osi priorytetowej programu/
Schválenie špecifických podmienok vzťahujúcich sa na výzvy na predkladanie žiadostí v rámci prioritných osí I a III
Zatwierdzenie Regulaminu pracy ekspertów/
Schválenie Pracovného poriadku expertov
Zatwierdzenie zmian w załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji projektów parasolowych/
Schválenie zmien v prílohe 14 k Príručke pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov
Zatwierdzenie 2 projektów parasolowych Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska i VUC Preszów wraz z
rekomendacjami /
Schválenie 2 strešných projektov Združenia Karpatský Euroregión Poľsko a VUC Prešov spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie 2 projektów parasolowych Stowarzyszenia „Region Beskidy“ i VUC Żylina wraz z rekomendacjami
/Schválenie 2 strešných projektov Združenia „Región Beskydy“a VUC Žilina spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie 2 projektów parasolowych Związku Euroregion "Tatry", VUC Żylina i VUC Preszów wraz z
rekomendacjami /
Schválenie 2 strešných projektov Združenia Euroregión „Tatry”,VUC Žilina a VUC Prešov spolu s odporúčaniami
Zatwierdzenie projektu pomocy technicznej kontrolera- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie/
Schválenie projektu technickej pomoci kontrolóra – Podkarpatského vojvodského úradu v Rzeszowe
Zatwierdzenie dwóch zmian w specyficznych warunkach dla 1 oraz 3 osi priorytetowej programu/
Schválenie dvôch zmien v špecifických podmienkach pre 1 a 3 prioritnú os programu
Zatwierdzenie załączników 14.1 oraz 14.2 (wzór umowy o dofinansowanie dla projektów parasolowych oraz wzór
umowy partnerskiej dla projektów parasolowych) do Podręcznika beneficjenta/
Schválenie príloh č.14.1 a č.14.2 (Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt a Partnerská zmluva
na realizáciu strešného projektu) k Príručke pre prijímateľa
Zaakceptowanie sprawozdania rocznego z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska
Słowacja 2014-2020 za lata 2014 i 2015/
Schválenie správy o pokroku dosiahnutom v rámci implementácie programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 20142020 v rokoch 2014-2015
Warunkowa zgoda na odstępstwo od zapisów załącznika 14 pkt. 2.4 do Podręcznika beneficjenta i umożliwienie
partnerom wiodącym i partnerom projektów parasolowych ogłoszenie naborów wniosków na dofinansowanie
mikroprojektów przed podpisaniem umów partnerskich oraz umów na realizację Projektów Parasolowych./
Podmienečné schválenie výnimky od pravidla uvedeného v prílohe č. 14 bod 2.4 Príručky pre prijímateľa a

31.03.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016

01.04.2016
01.04.2016

01.04.2016
26.04.2016
13.05.2016

16.05.2016

10.06.2016

25/2016
26/2016
27/2016
28/2016
29/2016

30/2016
31/2016

32/2016

33/2016

34/2016

umožnenie vedúcim partnerom a parnterom strešných projektov vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o
finančný príspevok pre mikroprojekty pred podpísaním partnerských zmlúv a zmlúv o realizácii strešných projektov.
Zatwierdzenie listy ekspertów/
Schválenie zoznamu expertov.
Zatwierdzenie składu Komisji ds. Skarg/
Schválenie členov komisie pre vybavovanie odvolaní.
Zatwierdzenie dodatkowych działań mających na celu uzupełnienie listy ekspertów oceniających projekty/
Schválenie dodatočných aktivít , ktorých cieľom je doplnenie zoznamu expertov hodnotiacich projekty.
Zatwierdzenie dodatkowej listy ekspertów/
Schválenie dodatočného zoznamu expertov
Zgoda na udział kontrolerów krajowych w ocenie formalnej i kwalifikowalności projektów drogowych oraz
flagowych/
Schválenie účasti národných kontrolórov na formálnom hodnotení a hodnotení oprávnenosti cestných a vlajkových
projektov.

21.06.2016
21.06.2016
22.06.2016
07.07.2016
07.07.2016

Zatwierdzenie zasad wydawania rekomendacji dotyczących korekty wniosków o dofinansowanie/
Schválenie pravidiel vydávania odporúčaní týkajúcich sa opravy žiadostí o FP.
Zatwierdzenie projektu pomocy technicznej Instytucji Krajowej oraz projektu pomocy technicznej kontrolera
krajowego: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach/
Schválenie návrhu technickej pomoci Národného orgánu, ako aj návrhu technickej pomoci národného kontrolóra –
Sliezskeho vojvodského úradu v Katoviciach.
zatwierdzenie dodatkowych ekspertów i umieszczenie ich na liście ekspertów oceniających projekty w ramach
Programu/
Schválenie dodatočných expertov a zaradenie ich do zoznamu expertov hodnotiacich projekty v rámci Programu
Wyłączenie z prac Komisji ds. Skarg członka i jego zastępcy reprezentujących Wspólny Sekretariat Techniczny w
zakresie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Partnera
Wiodącego projektu flagowego pt. Filmowe dziedzictwo kulturowe obszaru transgranicznego Polski i Słowacji
„KultFilmTur“/
Výlúčenie z procesu odvolacieho konania člena odvolacej komisie a jeho zástupcu reprezentujúceho Spoločný
technický sekretariát v rozsahu posúdenia odovolania predloženého Rzeszowskou agentúrou regionálneho rozvoja
s.r.o., ktorú predložil VP vlajkového projektu s názvom „KultFilmTur“

19.07.2016

Powołanie dodatkowego zastępcy członka reprezentującego Wspólny Sekretariat Techniczny w Komisji ds. Skarg/

12.08.2016

22.07.2016

12.08.2016

12.08.2016

38/2016

Prizvanie dodatočného zástupcu člena odvolacej komisie reprezentujúceho Spoločný technický sekretariát
Zwiększenie alokacji środków EFRR na planowany w 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru
transportu multimodalnego/
Zvýšenie alokácie finančných prostriedkov z EFRR na výzvu v oblasti mutlimodálnej dopravy plánovanú v roku 2016
Zatwierdzenie obniżenia maksymalnej wartości dofinansowania projektu z EFRR z 5 mln euro do 3 mln euro w II osi
priorytetowej programu w odniesieniu do celu szczegółowego Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru
pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego(zmiana zapisu w podręczniku beneficjenta część 2.2)./
Schválenie zníženia maximálnej hodnoty spolufinancovania projektu z EFRR z 5 mln. Euro do 3 mln. euro v II.
prioritnej osi programu v rámci špecifického cieľa Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia
rozvojom multimodálnej dopravy(zmena obsahu časti 2.2 príručky pre prijímateľa)
Zatwierdzenie zmian w Podręczniku beneficjenta (zmiana lub uszczegółowienie zapisów w 3.5.1, 4.3.2, 5.2.2 i 6.4) i
załączniku nr 14 (doprecyzowanie zapisów w 1.9 i 2.5)./
Schválenie zmien v príručke pre prijímateľa (zmena resp. Spresnenie zápisov v častiach 3.5.1, 4.3.2, 5.2.2 i 6.4) a
prílohy č. 14 (spresnenie zápisov v časti 1.9 i 2.5)
Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego/ Schválenie zmien v rokovacom poriadku

39/2016

Zatwierdzenie zmian w Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2016 rok/

35/2016

36/2016

37/2016

12.08.2016

12.08.2016

28.09.2016

28.09.2016

monitorovacieho výboru
28.09.2016

Schválenie zmien v Ročnom pláne informačných a propagačných aktivít na rok 2016
40/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu flagowego „Nauka bez granic” PLSK.03.01.00-00-0017/16/

Schválenie
41/2016

28.09.2016

vlajkového projektu na poskytnutie finančného príspevku „Vzdelávanie bez hraníc”

PLSK.03.01.00-00-0017/16
Zatwierdzenie do wdrażania projektu flagowego „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w
skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości
uzdrowiskowe Doliny Popradu” PLSK.01.01.00-12-0015/16/

28.09.2016

Schválenie vlajkového projektu na poskytnutie finančného príspevku „Ozdravovne poľsko-slovenského
pohraničia ako oblasť realizácie zdravotnej turistiky známa v európskom meradle – 1. etapa – Vybudovanie
cyklistického okruhu, ktorý spája kúpeľné obce Doliny Popradu” PLSK.01.01.00-12-0015/1
42/2016

43/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu flagowego „Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu")” PLSK.01.01.00-SK-0016/16/
Schválenie vlajkového projektu na poskytnutie finančného príspevku „Svätomariánska púť („Svetlo z
východu“)” PLSK.01.01.00-SK-0016/16
Zatwierdzenie do wdrażania projektu flagowego „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”
PLSK.01.01.00-12-0019/16/

28.09.2016

28.09.2016

Schválenie vlajkového projektu na poskytnutie finančného príspevku „Historicko-kultúrno-prírodná cesta
44/2016
45/2016

okolo Tatier – 2. Etap”a PLSK.01.01.00-12-0019/16
Zwiększenie alokacji na nabór PLSK.02.01.00-IP.01-00-001/16 na projekty drogowe (Oś II) o 3 556 132 euro/
Zvýšenia alokácie na výzvu PLSK.02.01.00-IP.01-00-001/16 na cestné projekty (2. os) o 3 556 132 eur
Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy miastami Snina Medzilaborce – Krosno” PLSK.02.01.00-SK-0011/16/

29.09.2016
29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi
mestami Snina – Medzilaborce” – Krosno PLSK.02.01.00-SK-0011/16
46/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov –
Gorlice” PLSK.02.01.00-00-0008/16/

29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Modernizácia cestného spojenia
Prešov – Bardejov – Gorlice“ PLSK.02.01.00-00-0008/16
47/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej
Snina-Medzilaborce-Krosno” PLSK.02.01.00-18-0009/16 /

29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Modernizácia cestnej komunikačnej
infraštruktúry Snina – Medzilaborce – Krosno” PLSK.02.01.00-18-0009/16
48/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego
Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2” PLSK.02.01.00-24-0013/16 /

29.09.2016

Schválenie
cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Výstavba cezhraničného
komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. Etapa“ PLSK.02.01.00-24-0013/16
49/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gminy
Rajcza i Ośćadnica” PLSK.02.01.00-SK-0014/16 /

29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Zlepšenie prístupu k infraštruktúre
TEN-T obcami Rajcza a Oščadnica” PLSK.02.01.00-SK-0014/16
50/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizacje
dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín” PLSK.02.01.00-SK-0007/16 /

29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Zlepšenie prístupu k sieti TEN-T
prostredníctvom modernizácie ciest v oblasti Podhalia a okresu Tvrdošín“ PLSK.02.01.00-SK-0007/16
51/2016

Zatwierdzenie do wdrażania projektu drogowego (Oś II) „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej
powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” PLSK.02.01.00-240012/16 /

29.09.2016

Schválenie cestného projektu na poskytnutie finančného príspevku „Zlepšenie cestnej a mostovej
infraštruktúry spájajúcej okresy Námestovo a Żywiec so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce”
52/2016

53/2016
54/2016
55/2016

PLSK.02.01.00-24-0012/16
Zatwierdzenie projektu w ramach Pomocy Technicznej „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” nr PLSK.04.01.00-000003/16/
Schválenie projektu v rámci technickej pomoci „ Partnerstvo pre spoločný rozvoj” č. PLSK.04.01.00-00-0003/16
Zatwierdzenie czwartej listy ekspertów/
Schválenie štvrtého zoznamu expertov
Otwarcie naboru ciągłego na ekspertów Programu/
Otvorenie náboru na expertov
Zatwierdzenie indykatywnego harmonogramu II tury naborów w 2017 i 2018 r./

29.09.2016

29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016

Schválenie predbežného harmonogramu 2. kola výziev
56/2016

57/2016

58/2016

Zgoda na przeprowadzenie kolejnych etapów oceny dla projektu złożonego przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
pt. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat, nr wniosku PLSK.01.01.00-12-0073/16/
Súhlas s realizáciou ďalších etáp hodnotenia pre projekt, ktorý predložilo Podkarpatské múzeum v Krośne, s názvom
Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, č. žiadosti PLSK.01.01.00-12-0073/16
Zgoda na przeprowadzenie kolejnych etapów oceny dla projektu złożonego przez Muzeum Orawski Park
Etnograficzny, pt. Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni
rzemieślniczych, nr wniosku PLSK.01.01.00-12-0070/16/
Súhlas s realizáciou ďalších etáp hodnotenia pre projekt, ktorý predložilo Múzeum Oravský etnografický park, s
názvom Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, č. žiadosti
PLSK.01.01.00-12-0070/16
Zgoda na przeprowadzenie kolejnych etapów oceny dla projektu złożonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A Partnera Wiodącego projektu pt: „Filmowe dziedzictwo kulturowe obszaru transgranicznego
Polski i Słowacji „KultFilmTur”, nr wniosku PLSK.01.01.00-18-0018/16 (projekt flagowy)/

09.11.2016

09.11.2016

29.11.2016

Súhlas s realizáciou ďalších etáp hodnotenia pre projekt, ktorý predložila Rešovská agentúra regionálneho rozvoja,
a. s., vedúci partner projektu s názvom: „Filmové kultúrne dedičstvo cezhraničnej oblasti Poľska a Slovenska
„KultFilmTur“, č. žiadosti PLSK.01.01.00-18-0018/16 (vlajkový projekt)
59/2016

Zaakceptowanie zmian projektu pomocy technicznej Instytucji Krajowej./

05.12.2016

Schválení zmien v projekte technickej pomoci Národného orgánu.
60/2016

Zgoda na zatwierdzenie dodatkowych ekspertów i umieszczenie ich na liście ekspertów oceniających projekty w
ramach Programu/
Súhlas na schválenie dodatočných expertov a ich zaradenie do zoznamu expertov hodnotiacich projekty v rámci
programu

13.12.2016

