Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych w Programie Polska-Słowacja
– załącznik do Podręcznika beneficjenta Programu Polska-Słowacja
1. Główne założenia realizacji projektów trójstronnych
Projekty trójstronne realizowane są w oparciu o trójstronną współpracę partnerów
pochodzących z państw członkowskich Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, tj. Polski
i Słowacji oraz partnerów pochodzących z Republiki Czeskiej. Projekty te mogą być
realizowane w ramach następujących osi priorytetowych: I – Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, II – Zrównoważony transport
transgraniczny oraz III – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
Wybrane do dofinansowania projekty trójstronne muszą przyczyniać się do realizacji celów
Programu i realizować wskaźniki produktu przypisane dla danej osi priorytetowej. Beneficjenci
z Republiki Czeskiej mogą uzyskać dofinansowanie na działania w ramach każdej z osi
priorytetowych w Programie Polska-Słowacja.
Wszystkie dofinansowane w ramach Programu Polska-Słowacja projekty trójstronne muszą
generować efekt transgraniczny tzn. przynosić korzyści dla każdej z uczestniczących stron.
Każdy z projektów trójstronnych jest realizowany z udziałem minimum jednego partnera
z Polski, minimum jednego ze Słowacji oraz partnera z Republiki Czeskiej.
W roli partnerów wiodących w projektach trójstronnych mogą występować wyłącznie
beneficjenci z Polski lub Słowacji. Beneficjenci z Republiki Czeskiej mogą pełnić funkcję
partnera w projekcie. Partnerzy polscy i słowaccy co do zasady powinni pochodzić z obszaru
wsparcia w Programie Polska-Słowacja. Partnerzy czescy co do zasady powinni pochodzić
z obszaru obejmującego następujących 5 powiatów: Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy
Jiczyn i Ostrawa-miasto. Udział beneficjentów spoza tego obszaru musi mieć uzasadnienie
z punktu widzenia celów projektów a sam projekt powinien być realizowany na tym obszarze
lub przynosić mu korzyść.
W zakresie realizacji projektów trójstronnych obowiązują zasady przyjęte w Podręczniku
beneficjenta Programu Polska-Słowacja, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w niniejszym
załączniku.

2. Budżet na realizację projektów trójstronnych
Udział dofinansowania przekazanego beneficjentom czeskim wynosi maksymalnie 5% alokacji
EFRR dla Programu Polska-Słowacja i jest dopuszczalny jedynie w przypadku gdy wydatki
te pozytywnie wpływają na polsko-słowacki obszar wsparcia oraz spełniają wszystkie
pozostałe wymogi programowe. Poszczególne projekty trójstronne mogą mieć większy udział
tych wydatków w budżecie projektu, aż do całkowitego wyczerpania limitu 5% na poziomie
Programu. Udział dofinansowania partnera czeskiego w ramach jednego projektu nie może
przekroczyć 33% wysokości całego dofinansowania EFRR danego projektu.

3. Język stosowany w projektach trójstronnych
Wniosek o dofinansowanie składany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej.
Załączniki opisane w rozdziale 5.3 Podręcznika beneficjenta Programu Polska-Słowacja, pkt 3
tabeli ppkt. 1-5 składane przez partnerów z Republiki Czeskiej, muszą być dostarczone wraz
z tłumaczeniem na język polski (będą podlegały weryfikacji pracowników Wspólnego
Sekretariatu Technicznego (WST) Programu Polska-Słowacja). Pozostałe załączniki mogą
być złożone w języku czeskim (będą przedmiotem weryfikacji ekspertów czeskich).
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Wniosek o płatność dla projektu składany przez Partnera wiodącego do WST powinien zostać
złożony w 2 wersjach językowych - polskiej i słowackiej.

4. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trójstronnych
Wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów trójstronnych mogą być składane w ramach
aktualnie prowadzonych naborów wniosków w Programie Polska-Słowacja.

5. Kontroler partnerów realizujących projekty trójstronne z obszaru Republiki Czeskiej
Kontroler pierwszego stopnia zostanie wyznaczony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Republiki Czeskiej.

6. Zasady kwalifikowalności w projektach trójstronnych
Z zastrzeżeniem zapisów Programu Polska-Słowacja oraz zapisów Podręcznika beneficjenta
Programu Polska-Słowacja (dotyczącymi w szczególności tego, że partnerami projektu mogą
być instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze
komercyjnym), listę kwalifikowanych beneficjentów z terenu Republiki Czeskiej (w załączeniu)
określa Podręcznik Wnioskodawcy dla Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska.
Beneficjenci z Republiki Czeskiej zobowiązani są do stosowania wspólnych programowych
zasad kwalifikowalności wydatków zapisanych w Podręczniku beneficjenta Programu PolskaSłowacja.
Dla spraw nie objętych wspólnymi programowymi zasadami kwalifikowalności zastosowanie
mają regulacje krajowe tego państwa, z którego pochodzi beneficjent ponoszący wydatek.

Kwalifikowalni wnioskodawcy z Republiki Czeskiej
Wnioskodawcy

Forma prawna
Jednostka organizacyjna państwa
Województwo
polski odpowiednik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Instytucje publiczne (telewizja i radio publiczne,
Czeska Agencja Prasowa)

Władze publiczne, ich związki i
stowarzyszenia

Związek gminny
Gmina lub dzielnica miasta statutarnego
Organ przedstawicielski innego państwa
Stowarzyszenie celowe osób prawnych - Euroregiony

Organizacje powołane przez władze
publiczne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Publiczna instytucja badawcza
Przedsiębiorstwo państwowe
Instytucja budżetowa
Organizacja pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe

Instytut
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Związek
Jednostka organizacyjna związku
Fundacja
Fundusz
Stowarzyszenie (związek, porozumienie, klub itp.)
Jednostka organizacyjna stowarzyszenia
Stowarzyszenie celowe

Organizacja branżowa – izba zawodowa
Stowarzyszenia i związki działające w
obszarze turystyki
Izba (z wyjątkiem izb zawodowych)
Stowarzyszenie celowe osób prawnych
szkoła wyższa
Edukacyjna osoba prawna
Organizacja kościelna
Stowarzyszenie celowe
Izba (z wyjątkiem izb zawodowych)

Instytucje edukacyjne, w tym uczelnie
wyższe

Organizacja branżowa – izba zawodowa

Izby, stowarzyszania, związki i
organizacje samorządu
gospodarczego i zawodowego

Europejska gospodarcza organizacja branżowa
Stowarzyszenie celowe osób prawnych
Kościoły i związki wyznaniowe

Organizacja kościelna
Ewidencjonowana kościelna osoba prawna
Związki kościołów i stowarzyszeń kościelnych
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