RAPORT ROCZNY Z POSTĘPÓW WDRAŻANIA PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA
W LATACH 2014-2015 – STRESZCZENIE
Pierwsze dwa lata okresu programowania funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 były w przypadku
programu Interreg V-A Polska-Słowacja (program) latami poświęconymi przygotowywaniu
dokumentu programowego oraz niezbędnych dokumentów wdrożeniowych.
Pracami nad przygotowaniem programu zajęła się powołana jeszcze w 2012 roku grupa robocza,
która prowadziła prace w oparciu o doświadczenia wdrażania programu 2007-13, rozporządzenia
Komisji Europejskiej, przygotowaną analizę społeczno-ekonomiczną uzgodnionego obszaru wsparcia
programu, sporządzoną w toku prac prognozę oddziaływania na środowisko oraz współpracę
z ewaluatorem ex ante.
Wiosną 2014 roku przeprowadzone zostały konsultacje publiczne projektu programu, mające na celu
uzyskanie opinii środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów, w tym partnerów
społeczno-gospodarczych, w zakresie wsparcia ujętego w projekcie programu. W oparciu o zgłoszone
w trakcie konsultacji uwagi, które zostały uwzględnione lub częściowo uwzględnione projekt
programu został zmodyfikowany, a następnie zatwierdzony odpowiednio przez rząd Rzeczpospolitej
Polskiej i rząd Republiki Słowackiej 22 września 2014 roku program został przekazany do Komisji
Europejskiej, która po uwzględnieniu zgłoszonych przez Komisję uwag zatwierdziła dokument 12
lutego 2015 roku.
W roku 2015 prace koncentrowały się przede wszystkim na stworzeniu systemu instytucjonalnego
programu oraz nad dokumentami programowymi warunkującymi sprawne i efektywne wdrażanie
programu. Opracowano i zatwierdzono podręcznik beneficjenta, kryteria oceny i wyboru projektów
regularnych oraz koncepcji projektów flagowych, zasady realizacji projektów parasolowych, w tym
mikroprojektów oraz ustalono harmonogram naboru wniosków na 2016 rok. Powołany zgodnie
z zasadą partnerstwa Komitet Monitorujący zatwierdził kluczowe dokumenty programowe podczas
dwóch posiedzeń w 2015 roku (kwiecień i grudzień). W grudniu 2015 roku uruchomiona została
nowa strona internetowa programu.
Uroczyste otwarcie programu odbyło się we wrześniu
2015 roku w Zakopanem podczas konferencji „Fundusze
dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi
Polska-Słowacja". Podczas konferencji podsumowano
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska
Republika
Słowacka
2007-2013
i zaprezentowano nowy program Interreg V-A PolskaSłowacja. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób
z Polski i Słowacji. Efekty programu 2007-2013

przedstawili beneficjenci wybranych projektów, a ich prezentacje miały charakter interaktywny
i innowacyjny. Jedna z prezentacji została pokazana w konwencji baśni o polsko-słowackim
pograniczu. Ostatnia część konferencji miała charakter warsztatowy i podzielona była na panele
poświęcone poszczególnym osiom priorytetowym programu.
W 2015 r. przeprowadzono także nabór na koncepcje projektów flagowych, w ramach którego
wpłynęło 37 koncepcji. Po ocenie formalnej do dalszej oceny, tj. oceny jakościowej, skierowane
zostały 22 koncepcje.
Ogłoszenie regularnych naborów wniosków zaplanowane zostało na początek 2016 r.

