REJESTR DECYZJI KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W 2021 ROKU /
EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020 V ROKU 2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec
1/2021

[PL] KM zatwierdził przesunięcie środków finansowych pomiędzy słowackimi partnerami w projekcie
parasolowym nr PL.SK.01.01.00-12-0005/16 „Łączy nas natura i kultura”:
•

Data /
Dátum
9.02.2021

z budżetu Partnera Projektu 2 (Žilinský samosprávny kraj, P2) do budżetu Partnera Projektu 1
(Prešovský samosprávny kraj, P1) w łącznej kwocie dofinansowania EFFR 34 999,99 EUR.

[SK] MV schválil presun finančných prostriedkov v rámci strešného projektu PL.SK.01.01.00-120005/16 „Spája nás príroda a kultúra”:
•

2/2021

presun hodnoty EFRR 34 999,99 EUR z rozpočtu P2 (Žilinský samosprávny kraj) do rozpočtu P1
(Prešovský samosprávny kraj)

[PL] KM zatwierdził przesunięcie środków finansowych pomiędzy słowackimi partnerami w projekcie
parasolowym nr PL.SK.03.01.00-12-0006/16 „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polskosłowackim”:
•

z budżetu Partnera Projektu 1 (Prešovský samosprávny kraj, P1) do budżetu Partnera Projektu
2 (Žilinský samosprávny kraj, P2) w łącznej kwocie dofinansowania EFFR 9 999,99 EUR.

9.02.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil presun finančných prostriedkov v rámci strešného projektu PL.SK.03.01.00-120006/16 „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí”:
•

3/2021

presun hodnoty EFRR 9 999,99 EUR z rozpočtu P1 (Prešovský samosprávny kraj) do rozpočtu
P2 (Žilinský samosprávny kraj).

[PL] KM zatwierdził zmiany w tabeli nr 1A w załączniku 14 do „Podręcznika beneficjenta”.

9.02.2021

[SK] MV schválil zmeny v tabuľke č. 1A v prílohe 14 Príručky pre prijímateľa.
4/2021

[PL] KM zatwierdził możliwości składania drugiej korekty wniosku o zmiany i aktualizację
odpowiednich zapisów Podręcznika beneficjenta (rozdział 6.3.7.2.).

2.03.2021

[SK] MV schválil možnosť druhej korekcie žiadosti o zmenu a aktualizácie príslušných ustanovení
Príručky pre prijímateľa (kapitola 6.3.7.2).
5/2021

[PL] KM zatwierdził do dofinansowania projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0133/17 po jego ponownej
ocenie w związku ze zmianą Partnera Wiodącego na etapie przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie.

26.03.2021

[SK] MV schválil spolufinancovania projektu č. PLSK.01.01.00-SK-0133/17 po jeho prehodnotení v
súvislosti so zmenou vedúceho partnera vo fáze pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.
6/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-18-0117/17 pn. „Karpackie widoki na
transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov”.
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26.03.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-18-0117 / 17 s názvom „Karpatské výhľady na
cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov“.
7/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0121/17 pn. “Aktywna turystyka kluczem
do rozwoju pogranicza”.

26.03.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0121/17 s názvom „Aktívna turistika - kľúč k
rozvoju pohraničia“.
8/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-18.0168/17 pn. “Karpackie kolejki – podróż
śladami karpackich kolejek wąskotorowych”.

26.03.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-18-0168/17 s názvom „Karpatské koľajky – po
stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch”.
9/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-00-0105/17 pn. “RÓŻNE OBLICZA WODY –
rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polskosłowackiego pogranicza”.

26.03.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-00-0105/17 s názvom „RÔZNE PODOBY VODY Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského
pohraničia“.
10/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0173/17 pn. „Historyczno-kulturowoprzyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III”.
[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0173/17 s názvom „Historicko - kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – 3. Etapa“
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26.03.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec
11/2021

Data /
Dátum

[PL] KM zatwierdził zmianę programu dotyczącą realokacji wolnych środków w wysokości 205 615,21
euro EFRR z trzeciej do pierwszej osi priorytetowej.

23.04.2021

[SK] MV schválil zmenu programu týkajúcu sa presunu voľných finančných prostriedkov vo výške 205
615,21 EUR EFRR z tretej do prvej prioritnej osi.
12/2021

[PL] KM zatwierdził Sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja za rok 2020

14.05.2021

[SK] MV schválil Správu o implementácii Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko za rok 2020.
13/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0151/17 pn. „Zakopane - Miasto Wysokie 14.05.2021
Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe”.
[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0151/17 s názvom „Zakopané – Mesto Vysoké
Tatry – Tatranské cyklotrasy“.

14/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0111/17 pn. “Nowy produkt turystyczny
– odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad
Popradem”.

14.05.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0111/17 s názvom „Nový turistický produkt časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom”.
15/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-24-0095/17 pn. „Poprawa spójności
komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach
sieci TEN-T”.
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14.05.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-24-0095/17 s názvom “Zlepšenie prepojenia ciest
okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN - T”.
16/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-18-0200/19 pn. „Modernizacja połączeń
komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło”.

14.05.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-18-0200/19 s názvom „Rekonštrukcia dopravného
spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“.
17/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-12-0201/19 pn. „Modernizacja połączenia
drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3”.

14.05.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-12-0201/19 s názvom “Modernizácia cestného
spojenia Pieninských národných parkov - 3. Etapa“.
18/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-SK-0202/19 pn. „Drogi łączące Powiat
Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”.

14.05.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-SK-0202/19 s názvom „Cesty spájajúce Powiat
Zywiecki a Žilinský samosprávny kraj so sieťou TEN-T“.
19/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-00-0203/19 pn. „Poprawa transgraniczności
na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju”.

14.05.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-00-0203/19 s názvom „Zlepšenie cezhraničnej
dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom“.
20/2021

[PL] KM zatwierdził aktualizację Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2021 rok
5

5.07.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil aktualizáciu Plánu informačných a propagačných aktivít na rok 2021
21/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-18-0200/19 pn. Modernizacja połączeń
komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło

5.07.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-18-0200/19 s názvom Rekonštrukcia dopravného
spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo
22/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w projekcie nr PLSK.02.01.00-00-0203/19 pn. Poprawa transgraniczności
na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju

5.07.2021

[SK] MV schválil zmeny v projekte č. PLSK.02.01.00-00-0203/19 s názvom Zlepšenie cezhraničnej
dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom
23/2021

[PL]

11.08.2021

KM zatwierdził do dofinansowania projekt nr PLSK.01.01.00-12-0157/17 wraz z korektą wskaźnika,
oraz pomniejszonym dofinansowaniem.
[SK]
MV schválil poskytnutie finančného príspevku pre projekt č. PLSK.01.01.00-12-0157/17 spolu s
opravou ukazovateľa a znížením finančného príspevku.
24/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej „Zapewnienie sprawnej
realizacji zadań w zakresie kontroli w województwie małopolskim w latach 2019-2023” (nr
PLSK.04.01.00-12-0002/18)
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21.09.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil zmeny v rozpočte projektu technickej pomoci „Zabezpečenie efektívnej realizácie
úloh v oblasti kontroli v Malopoľskom vojvodstve v rokoch 2019-2023” (č. PLSK.04.01.00-12-0002/18)
25/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej „Assuring of activities
of National Coordinator (NC) for OP Interreg V-A PL-SK 2014-2020 - stage II” (nr PLSK.04.01.00-000001/19)

21.09.2021

[SK] MV schválil zmeny v rozpočte projektu technickej pomoci „Zabezpečenie činnosti Národného
orgánu (NO) pre OP Interreg V-A PL-SK 2014-2020 - etapa II“ (č. PLSK.04.01.00-00-0001/19)
26/2021

27/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w budżecie projektu Pomocy Technicznej „Wspólnie wzbogacamy polskosłowackie pogranicze” (nr PLSK.04.01.00-00-0004/18)

21.09.2021

[SK] MV schválil zmeny v rozpočte projektu technickej pomoci „Spoločne obohacujeme poľskoslovenské pohraničie“ (č. PLSK.04.01.00-00-0004/18)
[PL] KM zatwierdził w budżecie projektu Pomocy Technicznej „Wdrażanie przez Instytucję
21.09.2021
Zarządzającą Programu Interreg V-A Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (etap II)” (nr PLSK.04.01.00-00-0002/18)
[SK] MV schválil zmeny v rozpočte projektu technickej pomoci „Vykonávanie programu Interreg VA Poľská republika – Slovenská republika 2014-2020 Riadiacim orgánom v rámci Európskej územnej
spolupráce 2. etapa)“ (č. PLSK.04.01.00-00-0002/18)

28/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w indykatywnym podziale budżetu Pomocy Technicznej 2014-2020
[SK] MV schválil zmeny v indikatívnom rozdelení rozpočtu Technickej pomoci 2014 – 2020
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21.09.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

29/2021

21.09.2021

[PL] KM zatwierdził realokację wolnych środków z trzeciej osi priorytetowej (82 468 euro EFRR) i
czwartej osi priorytetowej (81 302 euro EFRR) do pierwszej osi priorytetowej (łącznie 163 770 euro
EFRR)
[SK] MV schválil presunutie voľných finančných prostriedkov z tretej prioritnej osi (82 468 EUR EFRR)
a štvrtej prioritnej osi (81 302 EUR EFRR) do prvej prioritnej osi (spolu 163 770 EUR EFRR)

30/2021

[PL] KM zatwierdził wykorzystanie oszczędności partnera wiodącego na wykonanie dodatkowego
zakresu prac partnera w projekcie nr PLSK.02.01.00-00-0203/19 „Poprawa transgraniczności na
terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju”

22.10.2021

[SK] MV schválil využitie úspor vedúceho partnera na realizáciu dodatočného rozsahu
prác partnera v projekte č. PLSK.02.01.00-00-0203/19 „Zlepšenie cezhraničnej dopravy
medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom“
31/2021

[PL] KM zatwierdził wykorzystanie oszczędności partnera na pokrycie części różnicy przetargowej
partnera wiodącego w projekcie nr PLSK.02.02.00-18-0188/18 „Modernizacja infrastruktury służącej
transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”

22.10.2021

[SK] MV schválil využitie úspor partnera na úhradu časti rozdielu po verejnom obstarávaní vedúceho
partnera v projekte č. PLSK.02.02.00-18-0188/18 „Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu
dopravu v Krosne a Medzilaborciach“
32/2021

[PL] KM zatwierdził wykorzystanie własnych oszczędności partnera wiodącego na wykonanie
dodatkowego zakresu prac w projekcie nr PLSK.02.01.00-12-0201/19 „Modernizacja połączenia
drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3”
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22.10.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

[SK] MV schválil využitie vlastných úspor vedúceho partnera na realizáciu dodatočného rozsahu
prác v projekte č. PLSK.02.01.00-12-0201/19 „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných
parkov - 3. Etapa”
33/2021

[PL] KM zatwierdził wykorzystanie własnych oszczędności oraz oszczędności partnera wiodącego na
wykonanie dodatkowego zakresu prac partnera w projekcie nr PLSK.02.01.00-18-0200/19 pn.
„Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło”

22.10.2021

[SK] MV schválil využitie vlastných úspor a úspor vedúceho partnera na realizáciu dodatočného
rozsahu prác partnera v projekte č. PLSK.02.01.00-18-0200/19 s názvom „Rekonštrukcia dopravného
spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo”
34/2021

[PL] KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji
Projektów Parasolowych”:
• wydłużenie terminu realizacji projektów parasolowych do 31 marca 2023 r.,
• wykorzystanie oszczędności powstałych w realizacji mikroprojektów na zarządzanie
projektami parasolowymi - maksymalnie do poziomu 17% budżetu projektu (przesunięcie
środków możliwe będzie od kwietnia 2022 r.),
• sfinansowanie ze środków przeznaczonych na zarządzanie projektami parasolowymi systemu
informatycznego do obsługi małych projektów w programie Interreg Polska-Słowacja 20212027 oraz udziału w pracach podgrupy roboczej ds. FMP.
[SK] MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných
projektov”:
• predĺženie termínu realizácie strešných projektov do 31.3.2023,
• využitie úspor z realizácie mikroprojektov na správu strešných projektov - maximálne do výšky
17 % rozpočtu projektu (presun finančných prostriedkov bude možný od apríla 2022),
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1.12.2021

Numer decyzji /
Czego dotyczy /
Číslo rozhodnutia Vec

Data /
Dátum

•

35/2021

financovanie IT systému na obsluhu malých projektov v programe Interreg Poľsko-Slovensko
2021-2027 a účasti na práci pracovnej podskupiny o FMP z prostriedkov určených na správu
strešných projektov.
[PL] KM zatwierdził Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych w 2022 r.
[SK] MV schválil Ročný plán informačných a propagačných aktivít na rok 2022.
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1.12.2021

