REJESTR DECYZJI KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W 2020 ROKU /
EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020 V ROKU 2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

1/2020

17.02.2020

KM zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie.
MV schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa - kapitola 6.3 Zmeny v projekte.

2/2020

KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział 1.1,
1.3 i 1.4.

17.02.2020

MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 „Zásady realizácie strešných projektov“ Príručky pre prijímateľa –
kapitola 1.1, 1.3 a 1.4.
3/2020

KM zatwierdził wykorzystanie wolnych środków w 3. osi priorytetowej dla projektu PLSK.03.01.00-180002/16 „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w
Preszowie” – w wysokości nieprzekraczającej 211 033,93 euro EFRR.

03.03.2020

MV schválil využitie voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi pre projekt PLSK.03.01.00-180002/16 „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom
samosprávnom kraji“ – do maximálne výšky 211 033,93 EUR z EFRR.
4/2020

KM zatwierdził wykorzystanie wolnych środków w 3. osi priorytetowej dla projektu PLSK.03.01.00-240003/16 „MikroINTERREG-edu PL-SK” – w wysokości nieprzekraczającej 211 033,93 euro EFRR.

03.03.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

MV schválil využitie voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi pre projekt PLSK.03.01.00-240003 /16 „MikroINTERREG - edu PL-SK“ – do maximálne výšky 211 033,93 EUR z EFRR.
5/2020

KM zatwierdził wykorzystanie wolnych środków w 3. osi priorytetowej dla projektu PLSK.03.01.00-120006/16 „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” – w wysokości
nieprzekraczającej 262 366,48 euro EFRR.

03.03.2020

MV schválil využitie voľných finančných prostriedkov v 3. prioritnej osi pre projekt PLSK.03.01.00-120006 /16 „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí.“ – do maximálne výšky
262 366,48 EUR z EFRR.
6/2020

KM zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19.

02.04.2020

MV schválil Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu Cezhraničnej
Spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19.
7/2020

KM zatwierdził sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja za rok 2019.

05.05.2020

MV schválil Správu o vykonávaní Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
za rok 2019.
8/2020

KM zatwierdził zmiany we wniosku aplikacyjnym dotyczącym projektu Pomocy Technicznej
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (IZ) na lata 2019-2023.
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28.05.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

Monitorovací výbor schválil zmeny v žiadosti týkajúcej sa projektu Technickej pomoci Ministerstva
fondov a regionálnej politiky PR (RO) na roky 2019-2023.
9/2020

KM zatwierdził Komunikat dotyczący ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 na
realizację projektów dofinansowanych ze środków naszego programu (tj. zniesienie limitu 30 tys.
euro dla oszczędności poprzetargowych).

3.08.2020

Monitorovací výbor schválil oznámenie zameraného na obmedzenie negatívnych účinkov pandémie
koronovírusu COVID-19 na implementáciu projektov spolufinancovaných z našich programových
fondov (zrušenie limitu 30 tis. EUR).
10/2020

KM zatwierdził zmiany w projekcie „Łączy nas natura i kultura” (nr PLSK.01.01.00-12-0005/16).

21.08.2020

MV schválil zmeny v projekte „Spája nás príroda a kultúra” (číslo PLSK.01.01.00-12-0005/16).
11/2020

KM zatwierdził zmiany w projekcie „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polskosłowackim” (nr PLSK.03.01.00-12-0006/16).

21.08.2020

MV schválil zmeny v projekte „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“ (číslo
PLSK.03.01.00-12-0006/16).
12/2020

KM zatwierdził zmiany w załączniku 14 do „Podręcznika beneficjenta”.

21.08.2020

MV schválil zmeny v prílohe 14 k Príručke pre prijímateľa.
13/2020

KM zatwierdził do dofinansowania projekt „GreenFilmTourism” (PLSK.01.01.00-18-0143/17) po
ponownej ocenie projektu w związku ze zmianą partnera wiodącego na etapie przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie.
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21.08.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

MV schválil schválil projekt na poskytnutie „GreenFilmTourism” (PLSK.01.01.00-18-0143/17) po
opätovnom hodnotení projektu v súvislosti so zmenou vedúceho partnera pred podpísaním zmluvy o
poskytnutí FP.
14/2020

KM zatwierdził aktualizację Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2020 rok.

31.08.2020

MV schválil aktualizácie Plánu informačných a propagačných aktivít na rok 2020.
15/2020

KM zatwierdził korektę wartości wskaźnika „Długość nowych, zmodernizowanych lub
udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych“ w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0121/17
w wyniku uspójnienia zapisów wniosku o dofinansowanie z dokumentacją projektową.

31.08.2020

MV schválil opravy hodnoty ukazovateľa „Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených
cezhraničných rekreačných chodníkov“ v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0121/17 v dôsledku
zosúladenia znenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s projektovou dokumentáciou.
16/2020

KM zatwierdził zmiany w indykatywnym podziale budżetu Pomocy Technicznej 2014-2020.

16.11.2020

MV schválil zmeny v indikatívnom rozdelení rozpočtu Technickej pomoci na roky 2014 – 2020.
17/2020

KM zatwierdził zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej „Wspólnie wzbogacamy polskosłowackie pogranicze” (nr PLSK.04.01.00-00-0004/18).
MV schválil zmeny v rozpočte projektu Technickej pomoci „Spoločne obohacujeme poľskoslovenské pohraničie“ (č. PLSK.04.01.00-00-0004/18).

18/2020

KM zatwierdził rozwiązanie systemowe w zakresie wykorzystania środków w 2. osi priorytetowej
programu.
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16.11.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

MV schválil systémové riešenie týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. prioritnej osi
programu.
19/2020

KM zatwierdził rozwiązanie systemowe w zakresie wykorzystania środków w 1. osi priorytetowej
programu.

15.12.2020

MV schválil systémového riešenia týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 1. prioritnej osi
programu.
20/2020

KM zatwierdził wyznaczenie 2-miesięcznego terminu na dostarczenie pełnej dokumentacji
niezbędnej do zawarcia umowy przez projekty, których kontraktacja rozpocznie się po 15.12.2020
r. Termin 2. miesięcy biegnie od daty przesłania przez WST pocztą elektroniczną skanu pisma do
PW o dostępności środków w programie.

15.12.2020

MV schválil 2-mesačný termín na doručenie kompletnej dokumentácie nevyhnutnej na
uzatvorenie zmluvy v projekoch, v których sa zazmluvňovanie začalo po 15.12.2020. Termín 2
mesiacov sa počíta od dátumu zaslania elektronickej verzie scanu listu VP, ktorý zasiela STS v
prípade dostupnosti finančných prostriedkov v programe.
21/2020

KM zatwierdził zmianę w Podręczniku Beneficjenta poprzez dodanie w rozdziale 5.5.2. Terminy
punktu: 4. "W uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą zostać skrócone decyzją KM".

15.12.2020

MV schválil zmenu v Príručke pre prijímateľa, ktorá sa týka dodania do kapitoly 5.5.2. Termíny,
bodu 4: „Vyššie uvedené termíny môžu v odôvodnených prípadoch byť rozhodnutím MV skrátené”.
22/2020

KM zatwierdził wykorzystanie wolnych środków w 3. OP w wysokości 67 764,80 euro EFRR w
podziale na:
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15.12.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec
•
•
•

Data /
Dátum

projekt PLSK.03.01.00-24-0003/16 "MikroINTERREG - edu PL-SK" w wysokości
nieprzekraczającej 22 588,26 EUR EFRR;
projekt PLSK.03.01.00-12-0006/16 "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim" w wysokości nieprzekraczającej 22 588,27 EUR EFRR;
projektu PLSK.03.01.00-18-0002/16 "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w
Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie" w wysokości nieprzekraczającej 22 588,27
EUR EFRR).

MV schválil využitie voľných prostriedkov v 3. PO vo výške 67 764,80 eur EFRR v podiele na strešné
projekty:
• projekt PLSK.03.01.00-24-0003/16 "MikroINTERREG - edu PL-SK" s maximálnou výškou
22 588,26 EUR EFRR;
• projekt PLSK.03.01.00-12-0006/16 "Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom
pohraničí" s maximálnou výškou 22 588,27 EUR EFRR;
projektu PLSK.03.01.00-18-0002/16 "Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v
Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji" s maximálnou výškou 22 588,27 EUR
EFRR.
23/2020

KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów
Parasolowych”. Zmianie ulega tabela nr 1A „Aktualny podział środków FM oraz tabela nr 2A
„Aktualny podział środków na zarządzanie”.
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15.12.2020

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”.
Zmenila sa tabuľka č. 1A „Aktuálna alokácia EFRR v SP” a tabuľka č. 2A „Aktuálne náklady na
riadenie”.
24/2020

KM zatwierdził Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych w 2021 r.
MV schválil Ročný plán informačno-propagačných aktivít na rok 2021.
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15.12.2020

