Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego
Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
20 października 2022 r. Dolný Kubín (posiedzenie stacjonarne)
Obradom KM przewodniczył pan Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy
Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
reprezentujący Instytucję Zarządzającą. Współprzewodniczącą KM była pani Lea Malá –
Dyrektor Generalna Departamentu Programów Współpracy Transgranicznej w Ministerstwie
Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, reprezentująca
Instytucję Krajową.
1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie członków KM i zatwierdzenie porządku
obrad
Przewodniczący KM otworzył obrady, przywitał uczestników i poprosił członków o
przedstawienie się.
Lista uczestników posiedzenia KM stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Członkowie KM przyjęli następujący porządek obrad:
I. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu KM;
II. Przedstawienie założeń strategii komunikacji na lata 2021 – 2027;
III. Przedstawienie i omówienie wybranych rozdziałów Podręcznika programu.
2. Regulaminu KM
W toku dyskusji nad Regulaminem KM i jego załącznikami (procedura odwoławcza i
deklaracja bezstronności) członkowie KM zgłosili poprawki. Zostały one wprowadzone do
dokumentu.
W wyniku głosowania KM zatwierdził Regulamin KM wraz z załącznikami (decyzja KM
1/2022 z 20.10.2022 r.).
Regulamin KM wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Założenia Strategii Komunikacji na lata 2021 – 2027
Pani Aleksandra Gierat z WS przedstawiła założenia strategii komunikacji programu.
Prezentacja dot. założeń Strategii Komunikacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pani Anna Modzelewska reprezentująca KE zwróciła uwagę na konieczność stosowania
odpowiedniej identyfikacji wizualnej w materiałach i dokumentach programowych –
niedopełnienie obowiązków związanych z promocją i komunikacją może skutkować korektą
finansową.
4. Podręcznik programu
Rozdział 2.7 Konflikt interesów i polityka antykorupcyjna
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Pani Anna Krukowska z Departamentu Współpracy Terytorialnej MFiPR przekazała, że trwają
prace nad Podręcznikiem antykorupcyjnym.
Pani Martina Bakoňová z WS poinformowała, że załącznik dot. zasady konkurencyjności dla
polskich beneficjentów został udostępniony polskiej delegacji, natomiast załącznik dla
słowackich beneficjentów jest w trakcie opracowywania przez IK i zostanie udostępniony w
późniejszym terminie.
Członkowie KM nie wprowadzili korekt do zapisów omawianego rozdziału.
Rozdział 3.5 Pomoc publiczna
Pan Maciej Kunysz, reprezentujący Stowarzyszenie EKOSKOP, podniósł kwestię wyłączenia
organizacji pozarządowych z pomocy publicznej/pomocy de minimis. Pani Anna Krukowska
poprosiła o przesłanie szczegółowego zapytania w tej sprawie do WS. Odpowiedź na pytanie
zostanie przygotowana i przekazana korespondencyjnie po posiedzeniu.
Członkowie KM nie wprowadzili korekt do zapisów omawianego rozdziału.
Rozdział 5.1 Trwałość projektu
W trakcie omawiania zapisów tego rozdziału, pan Krzysztof Kaczmarek, Kierownik WS,
zauważył, że art. 65 rozporządzenia ogólnego określa wymóg zapewnienia trwałości dla
projektów pilotażowych niezależnie od charakteru projektu. Przedstawicielka KE
potwierdziła ten obowiązek. W kontekście tej informacji członkowie KM uściślili zapis dot.
trwałości projektów pilotażowych w rozdziale 3.1.
Rozdział 5.3 Przechowywanie dokumentów - członkowie KM nie mieli uwag do rozdziału.
Załącznik 16.1 Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności
dla polskich beneficjentów - członkowie KM nie zgłosili uwag do załącznika.
Załącznik 16.2 Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności
dla słowackich beneficjentów
Pani Lea Malá poinformowała, że załącznik jest opiniowany i zostanie udostępniony w
późniejszym terminie.
Rozdział 2.6 Jakie typy działań są kwalifikowalne? Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze
W toku dyskusji członkowie KM wprowadzili poprawki do omawianego rozdziału. Uzgodnili
również, że ramowe warunki naboru dla projektów drogowych zostaną opublikowane na
stronie internetowej programu po posiedzeniu.
Rozdział 2.4 Jak uwzględnić w projekcie zasady horyzontalne oraz jakie strategie wziąć pod
uwagę?
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Członkowie KM doprecyzowali zapisy dot. powiązania działań w projektach infrastruktury
drogowej z dokumentami planistycznymi dla danego obszaru (dot. W szczególności zasad
dostępności infrastruktury). Wprowadzili także zmiany w zapisach dot. zasad
horyzontalnych, które wynikają wprost z art. 9 Rozporządzenia (UE) 2021/1060.
Zapisy całego rozdziału będą przedmiotem dalszych prac.
Członkowie KM zaakceptowali zapisy rozdziałów 2.7, 3.5, 5.1, 5.3, zapisy rozdziału 2.6
dotyczące Priorytetu 2. i załącznik 16.1 do Podręcznika programu.
System oceny, kryteria oceny i wyboru projektów
Pan Krzysztof Kaczmarek przedstawił system i kryteria oceny projektów, zasady oceny
występowania pomocy publicznej oraz procedurę wyboru projektów do dofinansowania.
Prezentacja dot. kryteriów oceny i wyboru projektów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pan Krzysztof Kaczmarek zaprezentował także harmonogram naborów na lata 2022-2024 i
warunki szczególne dla naborów projektów.
Pani Martina Bakoňová przekazała, że test występowania pomocy publicznej, który jest
elementem oceny formalnej, zostanie opublikowany na stronie programu.
W toku dyskusji członkowie KM zgłaszali uwagi dot. systemu punktacji budżetu projektu,
kryterium odnoszącego się do zasad horyzontalnych i kryterium specyficznego dla projektów
drogowych (ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko). Podnieśli także kwestię
wymogu dotyczącego udokumentowania gotowości projektu do realizacji na etapie
składania wniosku o dofinansowanie, w szczególności dla projektów drogowych. Zdaniem
niektórych członków KM gotowość projektów do realizacji powinna być premiowana w
trakcie oceny i nie powinna być kryterium kwalifikowalności przedsięwzięcia do
dofinansowania. W wyniku dyskusji członkowie KM uzgodnili wymóg przedstawienia
dokumentacji technicznej (w tym kosztorysów) na etapie składania wniosku o
dofinansowanie oraz wymóg przedstawienia pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót
budowlanych na etapie kontraktacji.
Pani Anna Modzelewska poinformowała, że zasady horyzontalne zgodnie z rekomendacjami
KE stanowią kryterium eliminujące (kwalifikowalność) i muszą mieć przełożenie na kryteria
oceny projektów z ewentualnym charakterem premiującym. Jeżeli programowi zależy na
niektórych zasadach w sposób szczególny, może rozszerzyć kryteria oceny i przyznać
projektom dodatkowe punkty. Ponadto wsparcie nie może być przyznawane beneficjentom,
którzy przyjęli uchwały o charakterze dyskryminacyjnym na poziomie miast, samorządów itd.
Zwróciła też uwagę, że aspekt transgraniczności projektów Interreg powinien mieć
odzwierciedlenie w wadze kryteriów oceny. W przypadku kryteriów oceny projektów
dotyczących wymagań klimatycznych oraz oceny projektów pod kątem „nie czyń poważnej
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szkody” pani Modzelewska przekaże bardziej szczegółowe informacje korespondencyjnie po
posiedzeniu.
Dyskusja dotycząca systemu oceny, kryteriów oceny i wyboru projektów będzie
kontynuowana na spotkaniu roboczym KM w Katowicach w dniach 7-8 listopada br.
5. Harmonogram naborów
Członkowie KM ustalili następujący harmonogram naborów:
•

IV kwartał 2022 r. (grudzień) nabory na projekty dotyczące dostosowania do
zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, modernizacji infrastruktury drogowej,
Funduszy Małych Projektów.
Nabór na projekty drogowe będzie trwał do 31 marca 2023 r.

II kwartał 2023 r. nabory na projekty w zakresie kultury i turystyki, transportu
ekologicznego (elektromobilność), współpracy instytucji.
Harmonogram naborów będzie opublikowany na stronie internetowej programu.
•

6. Plan dalszych prac KM
• Członkowie KM mogą zgłaszać uwagi do Podręcznika programu do 28 października.
• 7-8 listopada odbędzie się spotkanie robocze KM w Katowicach. Obecność nie jest
obowiązkowa. Będzie możliwy udział online. Tematami rozmów będą: system oceny i
kryteriów wyboru projektów oraz zapisy podręcznika programu (rozdziały nie
omówione na posiedzeniu).
• 1-2 grudnia odbędzie się II posiedzenie KM. Tematem rozmów będzie m.in. wartość
alokacji na poszczególne nabory.
Przewodniczący KM podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie.
Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników I posiedzenia KM
2. Regulamin Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
3. Strategia komunikacji na lata 2021-2027 – prezentacja WST
4. Kryteria oceny i wyboru projektów oraz warunki naborów (projekty standardowe i FMP)
– prezentacja WST
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