REJESTR DECYZJI KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W 2022 ROKU
EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020 V ROKU 2022

Numer decyzji /
Číslo rozhodnutia
1/2022

Czego dotyczy / Vec
[PL] KM zatwierdził zmiany w załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja (Zasady realizacji Projektów Parasolowych).

Data / Dátum
27.01.2022

[SK] MV schválil zmeny prílohy č. 14 Príručky pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
(Zásady realizácie strešných projektov).
2/2022

[PL] KM zatwierdził zmianę okresu realizacji projektu PW: Ochotnica Dolna, Nr PLSK.01.01.00-120142/17, tj. wydłużenie rzeczowej realizacji projektu do 31 października 2023 r.

01.03.2022

[SK] MV schválil zmenu obdobia realizácie projektu VP: Ochotnica Dolna, č. PLSK.01.01.00-120142/17 do 31. októbra 2023 tj. predĺženie obdobia vecnej realizácie projektu do 31. októbra 2023.
3/2022

[PL] KM zatwierdził możliwość wydłużania przez Instytucję Zarządzającą (po konsultacji z Instytucją
Krajową) okresu realizacji projektów do końca 2023 roku.

01.03.2022

[SK] MV schválil možnosť predĺženia obdobia vecnej realizácie projektov Riadiacim orgánom (po
konzultácii s Národným orgánom) do konca roku 2023.
4/2022

[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-180093/17 pn. „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i
świdnickiego z korytarzami TEN-T”.

17.03.2022

Numer decyzji /
Číslo rozhodnutia

Czego dotyczy / Vec

Data / Dátum

[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu č. PLSK.02.01.00-18-0093/17 s názvom
„Zlepšenie dopravných prepojení okresov Jasło, Bardejov a Svidník s koridormi TEN-T“.
5/2022

[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-240095/17 pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a
drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.”

17.03.2022

[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu 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“.
6/2022

[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-120201/19 pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3”.

17.03.2022

[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu č. PLSK.02.01.00-12-0201/19 s názvom
„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“.
7/2022

[PL] KM zatwierdził Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja za rok 2021.

16.05.2022

[SK] MV schválil Správu o implementácii Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko za rok 2021.
8/2022

[PL] KM zatwierdził zmianę w treści programu Interreg V-A Polska-Słowacja, która nie wymaga decyzji
Komisji Europejskiej (KE). Zmiana dotyczy przeniesienia wolnych środków w wysokości 75 987,17 EUR
EFRR pomiędzy celami szczegółowymi 2. osi priorytetowej, tj. z celu dot. transportu multimodalnego
do celu dot. infrastruktury drogowej.

2

05.08.2022

Numer decyzji /
Číslo rozhodnutia

Czego dotyczy / Vec

Data / Dátum

[SK] MV schválil zmenu obsahu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá si nevyžaduje
rozhodnutie Európskej komisie (EK). Zmena sa týka presunu voľných prostriedkov EFRR vo výške
75 987,17 EUR medzi špecifickými cieľmi prioritnej osi 2, t. j. z cieľa multimodálna doprava do cieľa
cestná infraštruktúra.
9/2022

10/2022

[PL] KM zatwierdził zmianę w projekcie 2. osi priorytetowej nr PLSK.02.01.00-12-0201/19. Zmiana
dotyczy wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego.
[SK] MV schválil zmenu projektu prioritnej osi 2 č. PLSK.02.01.00-12-0201/19. Zmena sa týka
realizácie dodatočného vecného rozsahu.
[PL] KM zatwierdził zmianę w projekcie 2. osi priorytetowej nr PLSK.02.01.00-18-0200/19. Zmiana
dotyczy wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego.
[SK] MV schválil zmenu projektu prioritnej osi 2 č. PLSK.02.01.00-18-0200/19. Zmena sa týka
realizácie dodatočného vecného rozsahu.
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05.08.2022

05.08.2022

