Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2018 roku/
Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 2018 r.
Numer
decyzji/
Číslo
rozhodnutia
1/2018
2/2018

3/2018

3/2018

4/2018

Czego dotyczy/ Vec

KM zatwierdził Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2018 roku
MV schválil Ročný plán informačných a propagačných aktivít v roku 2018
KM zatwierdził zmiany w składzie Komisji ds. Skarg
MV schválil zmeny zloženia Komisie pre vybavovanie odolaní
KM nie wyraził zgodę na zatwierdzenie nowej wersji projektu edukacyjnego nr PLSK.03.01.00-18-0077/16 pn.
„Carpathia education” złożonego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w związku ze zmianą partnera.
MV neschválil novú verziu vzdelávacieho projektu č. PLSK.03.01.00-18-0077/16 s názvom Carpathia education
predloženým Karpatským euroregiónom Poľsko v súvislosti so zmenou partnera.
KM nie wyraził zgodę na zatwierdzenie nowej wersji projektu edukacyjnego nr PLSK.03.01.00-18-0077/16 pn.
„Carpathia education” złożonego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w związku ze zmianą partnera.
MV neschválil novú verziu vzdelávacieho projektu č. PLSK.03.01.00-18-0077/16 s názvom Carpathia education
predloženým Karpatským euroregiónom Poľsko v súvislosti so zmenou partnera.
KM wyraził zgodę na zatwierdzenie dodatkowej listy ekspertów do oceny projektów

Data /
Dátum
12.01.2018
12.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

29.01.2018

MV schválil dodatočný zoznam expertov hodnotiacich projekty.
5/2018

Zatwierdzenie zmian w Podręczniku beneficjenta

19.02.2018

schválenie zmien v príručke pre prijímateľa
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6/2018

7/2018

8/2018

9/2018

10/2018

11/2018

12/2018

13/2018

14/2018

Zatwierdzenie zmian w Procedurze skargowej
schválenie zmien v postupe podávania sťažností
Zatwierdzenie zmian w budżecie projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0003/16 pn.
„Partnerstwo dla wspólnego Rozwoju”
Schválenie zmien v rozpočte projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0003/16 s názvom
„Partnerstvo pre spoločný rozvoj”
Zatwierdzenie zmian w indykatywnym podziale budżetu Pomocy Technicznej 2014-2020
Schválenie zmien v indikatívnom rozdelení rozpočtu Technickej pomoci 2014 – 2020
Zatwierdzenie zmian w załączniku nr 14 Zasady realizacji Projektów Parasolowych
Schválenie zmien v prílohe č. 14 Zásady realizácie strešných projektov
Zatwierdzenie dodatkowej listy ekspertów
Schválenie dodatočného zoznamu expertov
Zatwierdzenie sprawozdania z wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –
Słowacja za rok 2017
Schválenie správy o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko za rok
2017
Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-00-0116/17 - Góry bez granic - integracja sieci
szlaków w transgraniczny produkt turystyczny wraz z warunkami ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-00-0116/17 - Hory bez hraníc integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu spolu s podmienkami expertov
Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-00-0096/17 - Wspólne działania na rzecz
przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich wraz z warunkami
ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-00-0096/17 - Spoločne
za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov spolu s podmienkami expertov
Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0111/17 - Nowy produkt turystyczny – odcinek
transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem wraz z
warunkami ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-12-0111/17 - Nový turistický
produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - Muszyna - Mníšek nad Popradom spolu
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19.02.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

18.05.2018

25.06.2018

25.06.2018

25.06.2018

s podmienkami expertov
15/2018

16/2018

17/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 - Porta Rusica - z Połonin w
Bieszczady wraz z warunkami ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-18-0152/17 - Porta Rusica z Polonín do Bieszczadov spolu s podmienkami expertov
Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-12-0121/17 - Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza wraz
z warunkami ekspertów
Schválenie projektu PLSK.01.01.00-12-0121/17 - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia spolu
s podmienkami expertov
Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0124/17 - Otwieramy wrota Karpat.
Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie wraz z warunkami ekspertów

25.06.2018

25.06.2018

25.06.2018

Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-18-0124/17 - Otvárame bránu
Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade spolu s podmienkami expertov
18/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-00-0105/17 - RÓŻNE OBLICZA WODY –
rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego
pogranicza wraz z warunkami ekspertów

25.06.2018

Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-00-0105/17 - RÔZNE PODOBY
VODY – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského
pohraničia spolu s podmienkami expertov
19/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0126/17 - Człowiek w Tatrach - Tatry w
człowieku - historia eksploracji Tatr jako wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Słowacji wraz z warunkami
ekspertów
25.06.2018
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-12-0126/17 - Človek v Tatrách –
Tatry v človeku – História poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a Slovenska spolu
s podmienkami expertov

20/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0098/17 - Muzea Otwarte – rozszerzenie
możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego wraz z warunkami ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-12-0098/17 - Otvorené múzeá –
rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí spolu
s podmienkami expertov
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25.06.2018

21/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0151/17 - Zakopane - Miasto Wysokie Tatry
tatrzańskie ścieżki rowerowe wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-12-0151/17 - Zakopané – Mesto
Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy spolu s podmienkami expertov

22/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0104/17 - Turystyka kulturowa i duchowa
miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego wraz z warunkami ekspertów
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-SK-0104/17 - Kultúrno-duchovný
turizmus miest Spišské podhradie a Głogów Małopolski spolu s podmienkami expertov

23/2018

25.06.2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0120/17 - Ochrona, promocja i rozwój
tradycyjnych rzemiosł w obszarze trans granicznym wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-SK-0120/17 - Zachovanie,
prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území spolu s podmienkami expertov

24/2018

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0173/17 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokół Tatr - etap III wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie poskytnutia finančného príspevku pre projekt PLSK.01.01.00-12-0173/17 - Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier -3. etapa spolu s podmienkami expertov

25/2018

Przyjęcie listy rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania wraz z warunkami ekspertów
Schválenie rezervného zoznamu projektov odporúčaných na poskytnutie finančného príspevku spolu s
podmienkami expertov

26/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-SK-0100/17 Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy do
umieszczenia na liście rezerwowej wraz z warunkami ekspertów

25.06.2018

25.06.2018

Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-SK-0100/17 Spoločne v harmónii prírody, tela a duše
v rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov
27/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-18-0102/17 EtnoCarpatia do umieszczenia na liście rezerwowej
wraz z warunkami ekspertów
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25.06.2018

Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-18-0102/17 EtnoCarpatia v rezervnom zozname spolu s
podmienkami expertov
28/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-SK-0133/17 Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w
Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej do umieszczenia na liście rezerwowej
wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-SK-0133/17 Zvýšenie atraktívnosti poľsko-slovenskej
hranice v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry v rezervnom zozname
spolu s podmienkami expertov

29/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-18-0143/17 GreenFilmTourism do umieszczenia na liście
rezerwowej wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-18-0143/17 GreenFilmTourism v rezervnom zozname spolu
s podmienkami expertov

30/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-12-0158/17 Zaginiony świat pogranicza – archeologiczne skarby
ukryte na polsko-słowackim pograniczu do umieszczenia na liście rezerwowej wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-12-0158/17 Stratený svet pohraničia – archeologické
poklady ukryté v poľsko-slovenskom pohraničí v rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov

31/2018

Zatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-12-0163/17 Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna
przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy do umieszczenia na liście rezerwowej wraz z warunkami ekspertów
25.06.2018
Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-12-0163/17 Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a
spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice v rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov

32/2018

Niezatwierdzenie projektu PLSK.01.01.00-SK-0154/17
25.06.2018
Zamietnutie projektu PLSK.01.01.00-SK-0154/17

33/2018

Zatwierdzenie listy projektów odrzuconych
25.06.2018
Schválenie zoznamu zamietnutých projektov
5

34/2018

Decyzja o zaangażowaniu środków z transportu multimodalnego na projekt drogowy - PLSK.02.01.00-180093/17
26.06.2018
Rozhodnutie o využití prostriedkov určených na multimodálnu dopravu na cestný projekt - PLSK.02.01.0018-0093/17

35/2018

Zatwierdzenie starań IZ o dodatkowe środki dla Programu Współpracy Polsko-Słowackiej
26.06.2018
Schválenie snáh RO o dodatočné prostriedky pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko

36/2018

Zatwierdzenie zmiany w procedurze skargowej
26.06.2018
Schválenie zmeny postupu podávania sťažností

37/2018

Zatwierdzenie zmiany w składzie Komisji ds. skarg
26.06.2018
Schválenie zmeny zloženia Komisie pre vybavovanie odvolaní

38/2018

Zatwierdzenie zmiany w składzie Komisji ds. skarg
23.07.2018
Schválenie zmeny zloženia Komisie pre vybavovanie odvolaní

39/2018

Zatwierdzenie zmiany treści Programu dotyczącej podniesienia alokacji dla pierwszej osi priorytetowej
01.08.2018
Schválenie zmeny obsahu Programu týkajúcej sa zvýšenia alokácie pre prvú prioritnú os

40/2018

41/2018

Zatwierdzenie zmian w treści Podręcznika beneficjenta dot. oszczędności i ich wykorzystania w projektach
oraz zmian technologicznych w projektach

04.09.2018

Schválenie zmien v Príručke pre prijímateľa
1. zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0003/16 pn. „Partnerstwo dla
wspólnego Rozwoju”. Zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu projektu Wspólnego Sekretariatu
Technicznego na lata 2016-2018 o kwotę 639 567 euro kosztów kwalifikowanych;
27.11.2018
2.

zmiany w indykatywnym podziale budżetu Pomocy Technicznej 2014-2020 pomiędzy instytucje
programowe w związku z uwolnieniem środków przez Wspólny Sekretariat Techniczny;
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3.

zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0002/16-01 pn. „Zapewnienie
funkcjonowania Koordynatora Krajowego dla programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020”. Zmiana
dotyczy zwiększenia budżetu projektu na lata 2016-2018 o kwotę 80 000 euro kosztów
kwalifikowanych;

4.

wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Pomocy Technicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP na
lata 2019-2023 pn. „Wdrażanie przez Instytucję Zarządzającą Programu Interreg V-A Rzeczpospolita
Polska - Republika Słowacka 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (etap II)”;

5.

wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Pomocy Technicznej Wspólnego Sekretariatu Technicznego /
Centrum Projektów Europejskich w partnerstwie z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi na lata 20192023 pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.

6.

wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Pomocy Technicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na
lata 2019-2023 pn. „Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie kontroli w województwie
małopolskim w latach 2019-2023”;

7.

wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Pomocy Technicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
na lata 2019-2023 pn. „Pomoc techniczna dla Kontrolera Krajowego w latach 2019-2023 – PUW w
Rzeszowie;

8.

wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Pomocy Technicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata
2019-2023 pn. „Wsparcie procesu kontroli Programu Interreg VA Polska - Słowacja w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim – 2”.

//
1.

schválenia zmien v rozpočte projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0003/16 s názvom
„Partnerstvo pre spoločný rozvoj“. Zmena sa týka zníženia rozpočtu projektu Spoločného technického
sekretariátu na roky 2016-2018 o sumu 639 567 eur celkových oprávnených nákladov;

2.

schválenie zmien v orientačnom rozdelení rozpočtu technickej pomoci 2014-2020 medzi programové
inštitúcie v súvislosti s uvoľnením prostriedkov Spoločným technickým sekretariátom;

3.

schválenie zmien v rozpočte projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0002/16 s názvom
„Zabezpečenie činnosti Národného orgánu (NO) pre program Interreg V-A PL-SK 2014-2020“. Zmena
sa týka zvýšenia rozpočtu projektu na roky 2016-2018 o sumu 80 000 eur celkových oprávnených
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nákladov;
4.

schválenie žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Ministerstva investícií a rozvoja PR na roky
2019-2023 s názvom „Vykonávanie programu Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika
2014-2020 Riadiacim orgánom v rámci Európskej územnej spolupráce (2. etapa)“;

5.

schválenie žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Spoločného technického
sekretariátu/Centrum európskych projektov v partnerstve s Regionálnymi kontaktnými bodmi na roky
2019-2023 s názvom „Spolu obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie“.

6.

Schválenie žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Malopoľského vojvodského úradu na roky
2019-2023 s názvom „Zabezpečenie efektívnej realizácie úloh v oblasti kontroly v Malopoľskom
vojvodstve v rokoch 2019-2023“;

7.

Schválenie žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Podkarpatského vojvodského úradu na
roky 2019-2023 s názvom „Technická pomoc pre národného kontrolóra v rokoch 2019-2023 – PVÚ v
Rzeszówe;

8.

Schválenie žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Sliezskeho vojvodského úradu na roky
2019-2023 s názvom „Podpora procesu kontroly programu Interreg VA Poľsko – Slovensko v Sliezskom
vojvodskom úrade – 2“;

Przywrócenie do oceny formalnej projektu PLSK.03.01.00-00-0195/18
13.12.2018

42/2018
Vrátenie projektu PLSK.03.01.00-00-0195/18 na formálne hodnotenie
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