Program współpracy transgranicznej
Interreg 2021-2027
Polska — Słowacja

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOKUMENTU STRATEGICZNEGO
według ustawy nr. 24/2006 Z.z. w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko i zmian niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.
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I. Podstawowe dane o podmiocie zamawiającym
1. Nazwa.
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej
Polskiej
2. Numer identyfikacyjny.
NIP/DIČ: 526 289 51 99, IČO/REGON: 14 03 15 583
3. Adres siedziby.
ul. Wspólna 2/4, PL-00-926 Warszawa, Polska
4. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i inne dane kontaktowe upoważnionego
przedstawiciela podmiotu zamawiającego.
Instytucja zarządzająca:
Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy
Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Rzeczypospolitej Polskiej Adres: ul. Wspólna 2/4, PL-00-926
Warszawa, Polska
Tel. (+48) 22 273 81 50, fax (+48) 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@mfipr.gov.pl
Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
działa w programie Interreg Polska — Słowacja na potrzeby przygotowania dokumentu
strategicznego (DS) jako organ krajowy, który jako organ resortowy zgodnie z § 3 lit. l)
ustawy 24/2006 przedkłada propozycję DS rządowi Republiki Słowackiej i zgodnie z §57,
zapewnia ocenę skutków tego DS o znaczeniu krajowym.
5. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i inne dane osoby kontaktowej, od której
można uzyskać odpowiednie informacje na temat dokumentu strategicznego, oraz
miejsca konsultacji.
Organ krajowy: Peter Balun, Kierownik Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,
Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
Adres: Račianska 153 / A, 830 03 Bratysława 33, Słowacja
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Tel: +421 2 583 17 349, fax: +421 2 583 17 584
Adres e-mail: peter.balun@vicepremier.gov.sk; info@vicepremier.gov.sk

II. Podstawowe dane dotyczące dokumentu strategicznego
1. Nazwa.
Program współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 Polska — Słowacja
2. Charakter.
Projekt programu współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 Polska — Słowacja
przedstawia średnioterminowy dokument strategiczny określający podstawowe ramy i
obszary priorytetowe wspierające działalność transgraniczną między Słowacją a Polską w
okresie programowania 2021—2027. Materiał powstał na podstawie społecznoekonomicznej analizy obszaru wsparcia programu (dalej „OW”). Następnie na podstawie
analizy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla jego rozwoju polsko-słowacka grupa
robocza przygotowała projekt programu.
Projekt programu określa obszar wsparcia i jego cechy, wybór głównych obszarów
interwencji, wspierane priorytety i cele szczegółowe, rezultaty i efekty projektów, grupy
docelowe i potencjalnych wnioskodawców oraz działania, które mogą być finansowane z
programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
OW znajduje się wzdłuż słowacko-polskiej granicy państwowej. Po stronie słowackiej
obszar należy do Samorządowego Kraju Żylińskiego, Samorządowego Kraju
Preszowskiego i powiatu Spišská Nová Ves z Samorządowego Kraju Koszyckiego.
3. Główne cele.
Program współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 między Polską a Słowacją jest
jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą realizowane w
latach 2021—2027.
Głównym celem programu jest zmierzenie się z najważniejszymi wyzwaniami i
wyeliminowanie słabych punktów charakterystycznych dla pogranicza. Poprzez realizację
wspólnych projektów transgranicznych program będzie realizował cele polityki określone
w odpowiednich rozporządzeniach unijnych dotyczących Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Grupa robocza wybrała cztery kluczowe wyzwania dla programu
na lata 2021-2027. Są one następujące:
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− Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Obszar ten realizuje założenia drugiego celu polityki UE „Bardziej przyjazna dla
środowiska niskoemisyjna Europa” poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej
transformacji, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym,
przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
Program będzie wspierał dwa cele szczegółowe:
o cel czwarty - promowanie dostosowania się do zmian klimatu, zapobieganie
ryzykom i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe,
o cel siódmy - zwiększenie bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w
środowisku miejskim i zmniejszenie zanieczyszczenia.
− Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze
Obszar ten realizuje założenia trzeciego celu polityki UE „Lepiej połączona Europa”.
Program będzie wspierał trzeci cel szczegółowy - rozwój zrównoważonej, inteligentnej i
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu, w tym poprawę dostępu do TENT i mobilności transgranicznej.
− Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze
Obszar ten realizuje założenia czwartego celu polityki UE „Europa o silniejszym wymiarze
społecznym”. Program będzie wspierał piąty cel szczegółowy - zwiększenie roli kultury i
turystyki w rozwoju gospodarczym, społecznym włączeniu oraz innowacjach społecznych.
− Priorytet 4. Współpraca instytucji o mieszkańców Pogranicza
Obszar ten wdraża warunki wstępne realizacji celu szczegółowego programów Interreg
Lepsze zarządzanie współpracą .
Program wspiera następujące cele:
o pierwszy cel — zwiększenie zdolności instytucjonalnej organów publicznych,
zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium
i zainteresowanych stron ;
o trzeci cel — budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez
promowanie działań „people-to-people”.
Celem analizy oddziaływania na środowisko w ramach wspieranego obszaru programu
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jest określenie najważniejszych problemów środowiskowych, w tym ich najbardziej
wrażliwych elementów i czynników powodujących niekorzystne zmiany w środowisku,
które mogą wynikać z realizacji programu.
4.

Treść (program).
1.

Strategia programu: główne wyzwania rozwojowe i reakcje polityczne
1.1.

Obszar programu

1.2.

Podsumowanie głównych wyzwań, z uwzględnieniem różnic gospodarczych,
społecznych i terytorialnych, wspólne potrzeby inwestycyjne i
komplementarność z innymi formami wsparcia, wnioski wyciągnięte z
wcześniejszych doświadczeń oraz strategie makroregionalne i morskie, w
przypadku których obszar objęty programem jest w całości lub częściowo
objęty jednym lub więcej strategii.

1.3.

Uzasadnienie wyboru celów polityki i celów szczegółowych programu
Interreg, odpowiadających im priorytetów, celów szczegółowych i form
wsparcia w celu uzupełnienia, w stosownych przypadkach, brakujących ogniw
w infrastrukturze transgranicznej

2.

Priorytety - Opis wybranych celów polityki i celu szczegółowego Interreg
2.2. Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
2.3. Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze
2.4. Priorytet 3.Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze
2.5. Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

3.

Plan finansowy

4.

Działania podjęte w celu zaangażowania odpowiednich partnerów programu w
przygotowanie programu Interreg oraz rola tych partnerów we wdrażaniu,
monitorowaniu i ocenie.

5.

Dostęp do informacji o programie Interreg i jego widoczności, w tym planowanego
budżetu

6.

Przepisy wykonawcze
6.1.

Organy odpowiedzialne za programy

6.2.

Procedura tworzenia wspólnego sekretariatu
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6.3.

Podział zobowiązań między uczestniczące państwa członkowskie oraz w
stosownych przypadkach, państwa trzecie i KTZ w przypadku korekt
finansowych wymaganych przez instytucję zarządzającą lub Komisję

7.

Wykorzystanie kosztów jednostkowych, kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
finansowania niezwiązanego z kosztami

8.

Załączniki

5. Rozważane rozwiązania wariantowe.
Rozwiązania wariantowe istnieją w ramach ilości środków przydzielonych na różne
priorytety programu współpracy transgranicznej.
6. Merytoryczny i czasowy harmonogram przygotowania i zatwierdzenia.

− Merytoryczny i czasowy harmonogram przygotowania:
Opis działań
Praca nad ostateczną wersją
projektu programu grupy
roboczej
Prognoza oddziaływania na
środowisko (SEA) dotycząca projektu
programu
Konsultacje społeczne i
konsultacje z instytucjami
GIS/GDOŚ
oraz Ministerstwem Środowiska
(Słowacja) w sprawie projektu
programu i prognozy oddziaływania
na środowisko (SEA)
Aktualizacja projektu
programu i prognozy
oddziaływania na środowisko
(SEA)

Rozpoczęcie

Zakończenie

03.2021

05.2021

04.2021

05.2021

05.2021

06.2021

06.2021

08.2021
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− Harmonogram zatwierdzenia:
Etap
Zatwierdzenie projektu programu przez grupę roboczą
Przekazywanie projektu programu do międzyresortowej
procedury składania uwag, przekazanie projektu
programu do Kancelarii Rządu Republiki Słowackiej i
Kancelarii Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do porządku
obrad rządów obu krajów.
Przesłanie projektu programu do zatwierdzenia przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej
Przedłożenie programu Komisji Europejskiej i
konsultacja treści programu
Zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską
7. Związek z innymi dokumentami strategicznymi.

Data
08.2021

09-10.2021

11.2021
II Kwartał 2022 r.

Program współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 między Polską a Słowacją opiera
się na następujących dokumentach:
Dokumenty o charakterze ogólnym:
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające
wspólne przepisy w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz zasad finansowych dla tych funduszy, jak
również Azylu i Funduszu Migracyjnego, Funduszu na rzecz Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i instrumentu Zarządzania Granicami oraz Wizami, COM (2018) 375;
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM (2018)
372;
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382;
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
przepisów szczegółowych odnoszących się do celu Europejska Współpraca
Terytorialna (Interreg) wspieranego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
i Instrumenty finansowania zewnętrznego, COM (2018) 374;
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
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mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście
transgranicznym, COM (2018) 373;
− (Wniosek) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, COM (2020) 22.
Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej:
− Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu;
− Border Orientation Paper Poland-Slovakia;
− Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego;
− Strategia UE dla regionu Dunaju;
− Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 — rezolucja przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r.;
− Biała księga w sprawie przyszłości Europy i dalszego rozwoju. Refleksje i scenariusze
dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM (2017) 2025 z dnia 1 marca 2017 r.;
− Europejski Układ Zielony, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady
Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów, Bruksela 11 grudnia 2019 r., konkluzja COM (2019) 640;
− Pakiet energetyczno-klimatyczny (w tym ramy polityki klimatyczno-energetycznej do
roku 2030).
Słowackie dokumenty strategiczne
− Założenia Umowy Partnerstwa;
− Krajowy program reform Republiki Słowackiej na rok 2019;
− Strategia polityki gospodarczej dla Republiki Słowackiej do roku 2030;
− Krajowa strategia na rzecz regionalnego rozwoju Republiki Słowackiej;
− Krajowa strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju Republiki Słowackiej;
− Zielona Słowacja — Strategia polityki ochrony środowiska Republiki Słowackiej do
roku 2030 (Strategia środowiskowa 2030);
− Strategia badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji Republiki
Słowackiej;
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− Plan działania na rzecz inteligentnego przemysłu Republiki Słowackiej (z krajowym
planem inwestycyjnym na lata 2018-2030);
− Strategiczny plan rozwoju transportu drogowego Republiki Słowackiej do roku 2030 Faza II;
− Strategie transformacji cyfrowej Słowacji 2030 (z Planem działania na rzecz
transformacji cyfrowej Słowacji na lata 2019—2022);
− Krajowy program rozwoju wychowania i edukacji.
Polskie dokumenty strategiczne
− Warunki wstępne Umowy Partnerstwa 2021—2027 oraz projektu Umowy
Partnerstwa 2021—2027 — bieżące wersje;
− Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030;
− Administracja Krajowa — Polska 2019;
− Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2019 oraz opinia
Rady w sprawie polskiego programu konwergencji na rok 2019;
− Krajowy program reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020”;
− Długoterminowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030;
− Strategia odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030);
− Zintegrowane strategie rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej;
− Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030;
− Strategia rozwoju społecznego i gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;
− Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020.
8. Organ właściwy do ich przyjęcia.
− Komisja Europejska;
− Rząd Republiki Słowackiej;
− Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
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9. Typ dokumentu homologacji (np. uchwała Rady Narodowej Republiki Słowackiej,
uchwała Rządu Republiki Słowackiej, rozporządzenie).
− Decyzja Komisji Europejskiej;
− Uchwała Rządu Republiki Słowackiej;
− Uchwała Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Podstawowe dane o spodziewanych oddziaływaniach
dokumentu strategicznego na środowisko, w tym zdrowie
1. Wymagania dotyczące wpływów.
Wpływy do programu współpracy transgranicznej na lata 2021-2027 stanowią środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa Republiki Słowackiej
oraz środki z zasobów własnych beneficjentów końcowych. Obecnie nie podjęto decyzji
w sprawie całkowitej kwoty środków z Europejskiego Rozwoju Regionalnego Fundusz na
wsparcie działań w ramach Interreg 2021-2027 Polsko-Słowacja oraz wielkość zasobów
krajowych. Tymczasowy budżet całkowity wynosi około 100 mln EUR.
2. Dane o wynikach.
Główne wskaźniki mają na celu monitorowanie wzrostu zainteresowania potencjalnych
beneficjentów realizacją projektów transgranicznych, zwiększając skuteczność promocji
programu za ich pośrednictwem.
Nie można z góry określić wyników, ponieważ konkretne projekty (działania) będą
wybierane w trakcie realizacji programu. Jednak na poziomie programu na wyniki będą
wpływać:
− Liczba wdrożonych lub opracowanych rozwiązań;
− Liczba strategii/planów działania i działań pilotażowych;
− Liczba organizacji zaangażowanych i współpracujących;
− Oszczędność czasu dzięki lepszej infrastrukturze drogowej;
− Liczba odwiedzających uczestników i osób;
− Liczba wspólnie zorganizowanych imprez publicznych.
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3. Dane dotyczące bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko.
− W programie przewidziano realizację projektów poprawiających jakość infrastruktury
drogowej w regionach przygranicznych, a także towarzyszących działań
inwestycyjnych, takich jak: oświetlenie uliczne, parkingi przy drogach, chodniki;
− Planowane są również działania inwestycyjne mające na celu złagodzenie
negatywnych skutków zmian klimatycznych, w tym klęsk żywiołowych. Zakłada się
m.in. współfinansowanie budowy ogrodów wodnych, małych obiektów retencyjnych,
inwestycji w retencję wody i pozyskiwanie wód opadowych;
− Działania inwestycyjne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
na obszarze objętym programem;
− Dokumentacja dla poszczególnych projektów zawiera odrębne oceny oddziaływania
na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wpływ na stan zdrowia ludności.
Efekty projektów realizowanych w ramach programu mogą mieć pozytywny wpływ na
stan zdrowia ludności.
5. Wpływ na obszary chronione [np. proponowane obszary chronionego ptactwa, obszary
o znaczeniu europejskim, europejska sieć obszarów chronionych (Natura 2000), parki
narodowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary chronionej gospodarki wodnej
itp.], w tym propozycję działań mających na celu ich złagodzenie.
W ramach oceny wpływu planowanego programu na różnorodność biologiczną i zasoby
naturalne zostanie dokonana analiza ryzyka negatywnego wpływu na gatunki (rośliny i
zwierzęta) oraz siedliska przyrodnicze, a także na zachowanie ich integralności, zarówno
wewnętrznej, jak i zewnętrznej z innymi obszarami chronionymi oraz obszary, które
reprezentują korytarze ekologiczne. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanych
przedsięwzięć i ich lokalizację (np. na terenie miast oraz w obrębie istniejących
budynków i na terenach przekształconych), ocena będzie uwzględniać również
oddziaływanie na obszary nieobjęte prawnymi formami ochrony przyrody. W kontekście
zachowania bogactwa przyrodniczego i ciągłości korytarzy ekologicznych, jak również
wpływu potencjalnych realizacji, ważne jest, aby ocena uwzględniała również zasoby
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poza obszarami chronionymi.
Projekt programu ma być realizowany w regionach przygranicznych zarówno po stronie
słowackiej, jak i polskiej, w dużej mierze objętych powierzchniowymi formami ochrony
przyrody, co oznacza, że inwestycje mogą się odbywać (np. inwestycje drogowe) lub
mogą być zlokalizowane na obszarach chronionych.
Proponowane w projekcie programu rodzaje działań można podzielić na kilka grup,
których oddziaływanie na przyrodę będzie miało zróżnicowany charakter, skalę i
intensywność. Ze względu na zakres programu i realizowane działania (lokalne,
regionalne) utrzymanie integralności obszarów chronionych będzie kwestią kluczową.
Przez integralność tę rozumie się zespół czynników, cech i procesów związanych z danym
obszarem, które mają wpływ na cele jego ochrony (dotyczy to w szczególności obszarów
Natura 2000), ale także powiązania i związki ekologiczne z innymi obszarami (np. w
europejskiej sieci Natura 2000), co zapewnia migrację na poziomie ekosystemów,
gatunków i genów (korytarze ekologiczne).
Niektóre z proponowanych w programie działań mają na celu bezpośrednio poprawę
funkcjonowania ekosystemów oraz stanu siedlisk i gatunków. Projekty realizowane w
ramach celu szczegółowego 2.7 - Zwiększenie bioróżnorodności, zielona infrastruktura w
środowisku miejskim i zmniejszenie zanieczyszczenia będą miały pozytywny wpływ na
zasoby naturalne i ich połączenia. Ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków
inwazyjnych oraz ochrona siedlisk i gatunków umożliwi poprawę stanu siedlisk i
gatunków przy jednoczesnym ograniczeniu rosnącej presji antropogenicznej.
Opracowanie planów działań w zakresie ochrony i zachowania transgranicznych
korytarzy ekologicznych, z uwzględnieniem ich realizacji, będzie sprzyjać utrzymaniu
wzajemnych połączeń ekosystemów i szlaków migracyjnych po obu stronach granicy.
Działania związane z edukacją ekologiczną będą stanowić uzupełnienie celu zachowania
różnorodności biologicznej.
Niektóre z wymienionych rodzajów działalności mogą mieć krótkoterminowy negatywny
lub potencjalnie negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i integralność obszarów
chronionych oraz na korytarze ekologiczne dotyczy to projektów związanych z poprawą
jakości infrastruktury drogowej oraz wspieraniem węzłów transferowych, ścieżek
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rowerowych.
6. Możliwe ryzyko związane ze stosowaniem materiału strategicznego.
Nie przewiduje się znaczących zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału
strategicznego w odniesieniu do środowiska.
7. Wpływ na transgraniczne środowisko.
Ze względu na charakter dokumentu strategicznego oraz transgraniczny charakter
działań, inwestycje realizowane na Słowacji mogą mieć również wpływ na środowisko na
polskiej części wspieranego obszaru.

IV. Podmioty dotknięte
1. Definicja zainteresowanej opinii publicznej, w tym jej stowarzyszeń.
Dotyczy podmiotów z siedzibą w Samorządowym Kraju Żylińskim, Samorządowym Kraju
Preszowskim i powiecie Spišská Nová Ves w Samorządowym Kraju Koszyckim:
− państwo i jego jednostki organizacyjne,
− samorząd terytorialny i jego jednostki organizacyjne,
− organizacje utworzone przez państwo, region, gminę, powiat miejski i związek gmin,
− organizacje pozarządowe non-profit,
− instytucje szkolnictwa wyższego i uczelnie,
− europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
− organizacje naukowo-badawcze,
− kościoły i stowarzyszenia wyznaniowe.
Powierzchnia OW wynosi 39 167 km2 . Łączna długość granicy między Słowacją a Polską
wynosi 541,1 km. Wspierany obszar obejmuje łącznie 22 798 km2 po stronie polskiej
(reprezentujące 58,2% całego wspieranego obszaru). Obszar objęty programem
obejmuje łącznie 16 369 km2 po stronie słowackiej (41,8% całego obszaru objętego
programem). W 2018 roku populacja OW wynosiła prawie 5,2 mln, z czego około 70% to
mieszkańcy Polski.
2. Wykaz zainteresowanych podmiotów.
Jak wymieniono wyżej.
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3. Zainteresowane państwa sąsiednie.
Polska (Republika Czeska i Ukraina w przypadku realizacji projektów trójstronnych lub
projektów wykraczających poza wspierany obszar programu)

V. Dodatkowe informacje
1. Mapa i inna dokumentacja graficzna (np. rysunek szerszych relacji do skali
odpowiedniego charakteru i zakresu dokumentu strategicznego).

2. Materiały wykorzystane do przygotowania dokumentu strategicznego.
− „Analiza społeczno-ekonomiczna obszaru kwalifikowalnego” przygotowana na
potrzeby przygotowania programu współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027
pomiędzy Polską a Słowacją;
− Logika interwencji dla nowego programu;
− Podsumowanie badania ilościowego przeprowadzonego wśród instytucji z pogranicza
polsko-słowackiego, które dotyczyło zainteresowania typami projektów na lata 20212027.

VI. Miejsce i data sporządzenia komunikatu
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Bratysława, 24.02.2021.

VII. Potwierdzenie poprawności danych
1. Nazwa podmiotu, który przygotował komunikat.
− Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg
V-A Polsko-Słowacja.
− Martina Bakoňová, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A PolskoSłowacja.
− Peter Balun, Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji
Republiki Słowackiej.
2. Potwierdzenie poprawności danych zgłoszenia podpisem upoważnionego
przedstawiciela Instytucji zamawiającej, pieczęć.

......................................................
Mgr. Katarina Mihaľová
Dyrektor Generalny Sekcji Programu Współpracy
Transgranicznej Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego
i Informatyzacji Republiki Słowackiej
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