Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2019 roku /
Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 2019
Numer
decyzji/

Czego dotyczy /
Vec

Číslo

Data /
Dátum

rozhodnutia
1/2019

- KM zatwierdził zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0004/18-00 pn.
„Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

21.01.2019

MV schválil zmeny v rozpočte projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18-00 s názvom
„Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie“
- KM zatwierdził wniosek aplikacyjny dotyczącego projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.00-000001/19-00 na lata 2019-2023 pn. „Zapewnienie funkcjonowania Koordynatora Krajowego dla programu
Interreg V-A PL-SK 2014-2020 – etap II”;
MV schválil žiadosť týkajúcu sa projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0001/19-00 na roky 20192023 s názvom „Zabezpečenie činnosti Národného orgánu (NO) pre program Interreg V-A PL-SK 20142020 - 2. etapa
2/2019

- KM zatwierdził zmiany w składzie Komisji ds. Skarg (w ramach WST wyłączenie ze składu Komisji pani
Katarzyny Surmy; włączenie do składu Komisji: Pani Agnieszki Skrzypek; Pani Iriny Ledchenkovej)

1

29.01.2019

- MV schválil zmeny zloženia Komisie pre vybavovanie odvolaní (V rámci STS vylúčenie z komisie p.
Katarzyny Surmy; zaradenie do komisie: p. Agnieszky Skrzypek, p. Iriny Ledchenkovej)
3/2019

Zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2019.

13.03.2019

Schválenia Ročného plánu informačných a propagačných aktivít v roku 2019.
4/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania wraz z warunkami projektów z III osi priorytetowej:
PLSK.03.01.00-00-0182/18 - Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na
tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy
PLSK.03.01.00-18-0189/18 - Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza
PLSK.03.01.00-SK-0196/18 - Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie
edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie
PLSK.03.01.00-18-0186/18 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze trans granicznym
PLSK.03.01.00-SK-0197/18 - Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy
rynku pracy na terenie pogranicza
PLSK.03.01.00-12-0192/18 - Edukacja dla Gościnności - Podstawą Profesjonalnej Obsługi Turystów
w Magicznej Krainie Łemków - Rusnaków i Pogórzan
PLSK.03.01.00-24-0199/18 - Pod wspólnym niebem - wdrożenie wspólnego, transgranicznego cyklu
szkoleń specjalistycznych i zawodowych w branży lotniczej
PLSK.03.01.00-24-0181/18 - GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości
kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim
PLSK.03.01.00-24-0184/18 - Sportowe pogranicze
PLSK.03.01.00-SK-0187/18 - Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13
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19.03.2019

Schválenie projektov na poskytnutie finančného príspevku s podmienkami z III. prioritnej osi:
PLSK.03.01.00-00-0182/18 - Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad
vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest
PLSK.03.01.00-18-0189/18 - Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia
PLSK.03.01.00-SK-0196/18 - Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného
vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne
PLSK.03.01.00-18-0186/18 - Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
PLSK.03.01.00-SK-0197/18 - Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu
cezhraničného trhu práce
PLSK.03.01.00-12-0192/18 - Výchova k pohostinstvu ako základ pre profesionálne služby pre turistov
Magiczna Krainy Łemków - Rusnaków a Pogórzan
PLSK.03.01.00-24-0199/18 - Pod spoločným nebom - implementácia spoločného cezhraničného cyklu
odbornej a profesijnej prípravy v oblasti letectva
PLSK.03.01.00-24-0181/18 - GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v
oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí
PLSK.03.01.00-24-0184/18 - Športové pohraničie
PLSK.03.01.00-SK-0187/18 - Cezhraničný gymnaziálny klaster G13
5/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.03.01.00-12-0193/18 „Transgraniczne Centrum Edukacji
Euroregionu „Tatry" wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.03.01.00-12-0193/18 „Cezhraničné centrum
vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ spolu s podmienkami expertov
6/2019

Zatwierdzenie listy projektów odrzuconych w ramach III osi priorytetowej (2. nabór) (PLSK.03.01.00-120194/18, PLSK.03.01.00-12-0191/18)
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19.03.2019

Schválenie zoznamu zamietnutých projektov v rámci III. prioritnej osi (2. výzva) (PLSK.03.01.00-120194/18, PLSK.03.01.00-12-0191/18)
7/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania wraz z warunkami projektów w ramach II osi priorytetowej:

19.03.2019

PLSK.02.02.00-18-0188/18 „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i
Medzilaborcach”
PLSK.02.02.00-SK-0180/18 „Podróżowanie bez granic”
Schválenie projektov na poskytnutie finančného príspevku s podmienkami v rámci II. prioritnej osi:
PLSK.02.02.00-18-0188/18
Medzilaborciach”

„Modernizácia

infraštruktúry

pre

multimodálnu

dopravu

v

Krosne

a

PLSK.02.02.00-SK-0180/18 „Cestovanie bez hraníc”
8/2019

Zatwierdzenie zamiaru przeznaczenia wolnych środków z niewykorzystanej alokacji w obszarze transportu
multimodalnego oraz edukacji transgranicznej (łącznie ok. 10,10 mln euro) na projekty drogowe i zmiany
Programu w tym zakresie.

19.03.2019

Schválenie zámeru vyčleniť voľné prostriedky z nevyužitej alokácie v oblasti multimodálnej dopravy a
cezhraničného vzdelávania (spolu približne 10,10 mil. eur) na cestné projekty a zmeny Programu v tejto
oblasti.
9/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0165/17 „Unikatowe parki historyczne –
skarby pogranicza polsko-słowackiego” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0165/17 „Unikátne historické
parky - poklady slovensko-poľského pohraničia” spolu s podmienkami expertov
10/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0133/17 „Zwiększenie atrakcyjności granicy
polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” wraz z
warunkami ekspertów
Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0133/17 „Zvýšenie atraktivity
4

19.03.2019

poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej
infraštruktúry” spolu s podmienkami expertov
11/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0169/17 „Wspólna ochrona sekretów kultury
dudziarskiej i pasterskiej” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0169/17 „Spoločná ochrana
tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry” spolu s podmienkami expertov
12/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0178/17 „Rozwój turystyki konnej w
Karpatach” wraz z warunkami ekspertów oraz rekomendacją dot. wskaźnika

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0178/17 „Rozvoj konskej
turistiky v Karpatoch” spolu s podmienkami expertov a odporúčania týkajúce sa ukazovateľa
13/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0102/17 „EtnoCarpathia” wraz z warunkami
ekspertów (z uwzględnieniem rekomendacji WST)

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-18-0102/17 „EtnoCarpathia” spolu
s podmienkami expertov (vrátane odporúčaní STS).
14/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0168/17„Karpackie kolejki – podróż śladami
karpackich kolejek wąskotorowych” wraz z warunkami ekspertów oraz rekomendacją dot. wskaźnika

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-18-0168/17 „Karpatské koľajky –
po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch” spolu s podmienkami expertov a odporúčania týkajúce sa
ukazovateľa
15/2019

Zatwierdzenie
do
dofinansowania
projektu
PLSK.01.01.00-12-0103/17
„BOGACTWO
W
RÓŻNORODNOŚCI – kreowanie transgranicznego produktu turystycznego opartego o dziedzictwo
kulturowe Łemków i Rusnaków” wraz z warunkami ekspertów
Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0103/17 „BOHATSTVO V
ROZMANITOSTI - vytváranie cezhraničného turistického produktu založeného na kultúrnom dedičstve
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19.03.2019

Lemkov a Rusínov” spolu s podmienkami expertov

16/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0176/17 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego na wspólnej Orawie” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0176/17 „Ochrana kultúrneho
a prírodného dedičstva v rámci spoločného Orava” spolu s podmienkami expertov
17/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0155/17 „Kompleksowa ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” wraz z
warunkami ekspertów oraz rekomendacją dot. wskaźnika

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0155/17 „Komplexná ochrana
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí” spolu s podmienkami expertov a
odporúčania týkajúce sa ukazovateľa
18/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0109/17 „Nowy produkt turystyczny – odcinek
transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará
Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0109/17 „Nový turistický
produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará
ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro” spolu s podmienkami expertov
19/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0171/17 „Ochrona dziedzictwa pogranicza
polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława”
wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0171/17 „Ochrana dedičstva
pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a
Zubrohlava” spolu s podmienkami expertov
20/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0117/17 „Karpackie widoki na
transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov” wraz z warunkami ekspertów (z
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19.03.2019

uwzględnieniem rekomendacji WST)
Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-18-0117/17 „Karpatské výhľady
na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov” spolu s podmienkami expertov (vrátane
odporúčaní STS).
21/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0170/17 „Karpackie Bramy: Między Ropą a
Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” wraz z
warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0170/17 „Karpackie Bramy:
Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polskosłowackim” spolu s podmienkami expertov
22/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-18-0143/17 „GreenFilmTourism” wraz z
warunkami ekspertów (z uwzględnieniem rekomendacji WST oraz rekomendacją dot. wskaźnika)

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-18-0143/17 „GreenFilmTourism”
spolu s podmienkami expertov (vrátane odporúčaní STS a odporúčania týkajúce sa ukazovateľa).
23/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-SK-0175/17 „Efektywna współpraca partnerskich
gmin pogranicza – kontynuacja” wraz z warunkami ekspertów (z uwzględnieniem rekomendacji WST)

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-SK-0175/17 „Efektívna spolupráca
pohraničných partnerských obcí – pokračovanie” spolu s podmienkami expertov (vrátane odporúčaní STS)
24/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy
wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov:
Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia” spolu s podmienkami expertov
25/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0142/17 „W dolinie Dunajca – ochrona i
odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym
Klasztorze” wraz z warunkami ekspertów
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19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0142/17 „V údolí Dunajca ochrana a obnova pamiatok poľsko-slovenského pohraničia: dvora v Tylmanowej a kláštora v Červenom
Kláštore” spolu s podmienkami expertov
26/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.01.01.00-12-0099/17 „SKARBY PRZYRODY
POGRANICZA. Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji
przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej
Górze i w Lewoczańskiej Dolinie” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.01.01.00-12-0099/17 „PRÍRODNÉ
KLENOTY POHRANIČIA Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinnoprírodných atrakcií miest Stary Sącz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a
Levočská Dolina” spolu s podmienkami expertov
27/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania (do wysokości dostępnej alokacji) projektu PLSK.01.01.00-SK-0100/17
„Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku (do výšky dostupnej alokácie) PLSK.01.01.00-SK0100/17 „Spoločne v harmónii prírody, tela a duše” spolu s podmienkami expertov
28/2019

Zatwierdzenie nowej listy rezerwowej projektów z I osi priorytetowej rekomendowanych do dofinansowania
w oparciu o wyniki decyzji Komisji ds. skarg oraz weryfikacji kart ocen przeprowadzonej przez WST

19.03.2019

Schválenie nového rezervného zoznamu projektov odporúčaných na poskytnutie finančného príspevku z I.
prioritnej osi na základe výsledkov rozhodnutia Komisie pre vybavovanie odvolaní a overenia hodnotiacich
hárkov vykonaného prostredníctvom STS
29/2019

Zatwierdzenie rekomendacji WST do wybranych projektów w I osi priorytetowej (PLSK.01.01.00-120123/17, PLSK.01.01.00-24-0110/17, PLSK.01.01.00-18-0146/17)

19.03.2019

Schválenie odporúčania STS pre vybrané projekty w I. prioritnej osi (PLSK.01.01.00-12-0123/17,
PLSK.01.01.00-24-0110/17, PLSK.01.01.00-18-0146/17)
30/2019

Zatwierdzenie do umieszczenia na liście rezerwowej projektu PLSK.01.01.00-12-0158/17 „Zaginiony świat
pogranicza – archeologiczne skarby ukryte na polsko-słowackim pograniczu” wraz z warunkami ekspertów
Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-12-0158/17 „Stratený svet pohraničia – archeologické
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19.03.2019

poklady ukryté na poľsko-slovenskom pohraničí” na rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov

31/2019

Zatwierdzenie do umieszczenia na liście rezerwowej projektu PLSK.01.01.00-12-0163/17 „Cystersi pod
Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-12-0163/17 „Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a
spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice” na rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov
32/2019

Zatwierdzenie do umieszczenia na liście rezerwowej projektu PLSK.01.01.00-18-0131/17 „Ochrona i
promocja dziedzictwa kulturowego na szlaku kulturowym Przemyśl Humenne” wraz z warunkami ekspertów

19.03.2019

Schválenie umiestnenia projektu PLSK.01.01.00-18-0131/17 „Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva
na kultúrnej ceste Przemyśl a Humenné” na rezervnom zozname spolu s podmienkami expertov
33/2019

Zatwierdzenie odrzucenia projektu PLSK.01.01.00-12-0145/17 „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz
badania nad historią i kulturą pogranicza jako środek do wzmocnienia relacji trans granicznych”

19.03.2019

Schválenie zamietnutia projektu PLSK.01.01.00-12-0145/17 „Ochrana kultúrneho dedičstva a výskum
histórie a kultúry pohraničia ako prostriedok na posilnenie cezhraničných vzťahov”
34/2019

Zatwierdzenie odrzucenia projektu PLSK.01.01.00-00-0141/17 „Dziedzictwo pogranicza – zachowajmy i
przekażmy je na nowo”

19.03.2019

Schválenie zamietnutia projektu PLSK.01.01.00-00-0141/17 „Dedičstvo pohraničia - zachovajme a
zdieľajme je po novom”
35/2019

Powołanie grupy roboczej w celu przygotowania programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

19.03.2019

Zriadenie pracovnej skupiny z cieľom prípravy programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027
36/2019

Zatwierdzenie zmian w treści Podręcznika beneficjenta
Schválenie zmien v Príručke pre prijímateľa
9

20.03.2019

37/2019

20.03.2019

Zatwierdzenie zmiany w procedurze skargowej
Schválenie zmeny v postupe podávania sťažností

38/2019

Zatwierdzenie zmiany w treści Programu polegającej na realokacji wolnych środków w ramach drugiej osi
priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”

22.05.2019

Schválenie zmeny v časti Programu, ktorý sa spolieha na prerozdelenie voľných finančných prostriedkov v
rámci druhej prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava“
39/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja za rok 2018

30.05.2019

MV schválil Správu o vykonávaní Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko za
rok 2018
40/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w treści Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja polegającej na realokacji wolnych środków z trzeciej osi priorytetowej do drugiej osi
priorytetowej

18.06.2019

MV schválil zmieny v časti Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorý sa
spolieha na prerozdelení voľných finančných prostriedkov z tretej prioritnej osi do druhej prioritnej osi
41/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta (rozdz. 5.5.3, 6.2.5, 6.3.6)

26.06.2019

MV schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa (5.5.3, 6.2.5, 6.3.6)
42/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził ponowną ocenę projektów: PLSK.01.01.00-12-0163/17 i PLSK.03.01.0012-0194/18

01.08.2019

MV schválil opätovné prehodnotenia projektov: PLSK.01.01.00-12-0163/17 a PLSK.03.01.00-12-0194/18
43/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w budżecie projektu parasolowego „Wdrażanie mikroprojektów z
zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w
Preszowie”, nr PLSK.01.01.00-18-0001/16

17.09.2019

Monitorovací výbor schválil zmeny v rozpočte strešného projektu „Implementácia mikroprojektov v oblasti
ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom
samosprávnom kraji“, č. PLSK.01.01.00-18-0001/16
44/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w budżecie projektu parasolowego „Wdrażanie mikroprojektów z
zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie” nr PLSK.03.01.00-18-0002/16
Monitorovací výbor schválil zmeny v rozpočte strešného projektu „Implementácia mikroprojektov v oblasti
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17.09.2019

vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ , č. PLSK.03.01.00-18-0002/16

45/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w załączniku nr 14 do Podręcznika Beneficjenta – Zasady
realizacji projektów parasolowych

17.09.2019

Monitorovací výbor schválil zmeny v prílohe č. 14 v Príručke pre prijímateľa – Zásady realizácie strešných
projektov
46/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę dwóch partnerów w projekcie nr PLSK.01.01.00-18-0143/17 na
etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i przywrócenie go do ponownej oceny w zakresie
związanym z tą zmianą.
02.10.2019
Monitorovací výbor schválil zmenu dvoch partnerov v projekte č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 v etape pred
podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a jeho vrátenie na opätovné hodnotenie v rozsahu,
ktorý súvisí s touto zmenou.

47/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2019 r.

06.11.2019

Monitorovací výbor schválil zmeny v Pláne informačných a propagačných aktivít v roku 2019.
48/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził dodatkową listę ekspertów do oceny projektów.

06.11.2019

Monitorovací výbor schválil dodatočný zoznam expertov hodnotiacich projekty.
49/2019

Komitet Monitorujący wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji mikroprojektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0160 pn. "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez
utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Obec Župčany"
poza okres wskazany w pkt. 2.10 zał. 14.

21.11.2019

Monitorovací výbor schválil predĺženie lehoty na implementáciu mikroprojektu INT/EK/KAR/1/II/B/0160
„Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva vytváraním cezhraničných kultúrnych stredísk a tradícií Rudy
Różanieckej a obce Župčany“ dlhšej ako obdobie uvedené v bode 2.10 príloha 14.
50/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.02.01.00-00-0203/19 „Poprawa transgraniczności na
terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju” wraz z warunkami
ekspertów.
Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.02.01.00-00-0203/19 „Zlepšenie
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10.12.2019

cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom” spolu s
podmienkami expertov.
51/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.02.01.00-SK-0202/19 „Drogi łączące Powiat Żywiecki i
ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T” wraz z warunkami ekspertów.

10.12.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.02.01.00-SK-0202/19 „Cesty spájajúce
Powiat Zywiecki a Žilinský samosprávny kraj so sieťou TEN-T” spolu s podmienkami expertov.
52/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu PLSK.02.01.00-18-0200/19 „Modernizacja
komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło” wraz z warunkami ekspertów.

połączeń

10.12.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku PLSK.02.01.00-18-0200/19 „Rekonštrukcia
dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo” spolu s podmienkami expertov.
53/2019

Zatwierdzenie do dofinansowania (do wysokości dostępnej alokacji) projektu PLSK.02.01.00-12-0201/19
„Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3” wraz z warunkami
ekspertów.

10.12.2019

Schválenie projektu na poskytnutie finančného príspevku (do výšky dostupnej alokácie) PLSK.02.01.0012-0201/19 „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 3. Etapa” spolu s
podmienkami expertov.
54/2019

Zatwierdzenie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0143/17 „GreenFilmTourism“ do dofinansowania po
zakończeniu oceny związanej ze zmianą partnerów.

10.12.2019

Schválenie projektu č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 „GreenFilmTourism“ pre poskytnutie finančného
príspevku po ukončení hodnotenia súvisiaceho so zmenou partnerov
55/2019

Zatwierdzenie nowej listy zatwierdzonych projektów z I osi priorytetowej rekomendowanych do
dofinansowania.

10.12.2019

Schválenie nového zoznamu schválených projektov na poskytnutie finančného príspevku z I. prioritnej osi.
56/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta (rozdz. 3.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 6.2, 6.2.3.1).

10.12.2019

Monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa (kapitola 3.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 6.2, 6.2.3.1).
57/2019

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w planie ewaluacji programu.
Monitorovací výbor schválil zmeny v pláne hodnotenia programu.
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10.12.2019

58/2019

Zatwierdzenie zmian w strategii komunikacji programu.

10.12.2019

Schválenie zmien v stratégii komunikácie programu.
59/2019

Zatwierdzenie rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych na 2020 r.

10.12.2019

Schválenie ročného plánu informačno-propagačných činností na rok 2020.
60/2019

Zatwierdzenie zmian w budżecie projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0001/19 na lata
2019-2023 pn „Zapewnienie funkcjonowania Koordynatora Krajowego dla programu Interreg V-A PL-SK
2014-2020” – etap II.

10.12.2019

Schválenie zmien v žiadostiach projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0001/19 na roky 20192023, názov „Zabezpećenie fungovania Národného orgánu programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020” – 2.
etapa.
61/2019

Zatwierdzenie zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego.
Schválenie zmeny v Rokovacom poriadku Monitorovacieho výboru.
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10.12.2019

