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1. Úvod
1. Tento dokument tvorí druhú správu o implementácii Programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v súlade s čl. 67 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 zo dňa 11. júla 2006.
2. Operačný program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika
2007 – 2013 číslo CCI 2007 CB 163 PO 012, bol schválený rozhodnutím Európskej
komisie č. K (2007) 6543 dňa 20. decembra roku 2007.
3. V súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vyhotovuje Riadiaci orgán
programu správu za kalendárny rok, ktorá sa predkladá Európskej komisii do 30. júna
každého roku.
4. Táto správa sa týka obdobia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
5. Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 je
pokračovaním Programu iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľská republika –
Slovenská republika realizovaného v rokoch 2004-2006. V novom programovom období
2007-2013 sa Program cezhraničnej spolupráce PL-SK realizuje v rámci 3. cieľa kohéznej
politiky EÚ, ktorý je známy ako Európska územná spolupráca.
6. Hlavným cieľom Programu je podpora poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce, ktorej
cieľom je trvalo udržateľný rozvoj prihraničnej oblasti, najmä prostredníctvom:
 podpory iniciatív v rozsahu zlepšenia stavu cezhraničnej infraštruktúry, za účelom
priestorovej integrácie oblasti a zlepšenia jej dostupnosti a atraktivity pre obyvateľov,
investorov a turistov,
 propagácie poľsko-slovenskej spolupráce v prospech trvalo udržateľného socioekonomického, kultúrneho a environmentálneho rozvoja vpoľsko-slovenskej
prihraničnej oblasti,
 propagácie
miestnych
iniciatív anadväzovanie
cezhraničných
vzť
ahov
prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách typu „ľudia
ľuďom“.
7. Územie Programu zahŕňa:


na poľskej strane – 3 prihraničné subregióny (NUTS III): Bielsko-bialski,
Nowosądecki a Krośnieńsko-przemyski a 4 okresy (NUTS IV): Pszczyński (v
centrálnom Sliezskom subregióne), Oświęcimski (v Krakowsko-tarnowskom
subregióne), Rzeszowski a mestský okres Rzeszów (v Rzeszowsko-tarnobrzeskom
subregióne).
V okresoch: Pszczyński, Oświęcimski, Rzeszowski, mestský okres Rzeszów sa
projekty budú realizovať v súlade s čl. 21 Nariadenia týkajúceho sa Európskeho fondu
regionálneho rozvoja č. 1080/2006, ktoré pripúšťa možnosť prideliť do 20% rozpočtu
Programu pre oblasti priľahlé k základnej oprávnenej oblasti.



Na slovenskej strane – 2 hraničné regióny (kraje) (NUTS III): Žilinský, Prešovský.

8. Na realizáciu Programu bolo vrokoch 2007 – 2013 určených 157407 763 €
z prostriedkov
Európskeho
fondu regionálneho
rozvoja
(ERDF), árodné
n
spolufinancovanie je vo výške 27 777 840 € a celkový rozpočet Programu je
185 185 603 €. Maximálna miera spolufinancovania z prostriedkov ERDF bola v rámci
Programu stanovená na úrovni 85% hodnoty oprávnených nákladov.
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9. V rámci programu sa budú podporovať nasledujúce prioritné osi a oblasti podpory:
Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
Oblasť podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra
Oblasť podpory 2: Infraštruktúra ochrany životného prostredia
Prioritná os II.: Socio-ekonomický rozvoj
Oblasť podpory 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Oblasť podpory 2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
Oblasť podpory 3: Vytváranie sietí
Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Prioritná os IV.: Technická asistencia

2. Zmeny vo všeobecných podmienkach
2.1. Socio-ekonomické podmienky
Socio-ekonomická analýza oblasti zahrnutej do Programu je obsiahnutá v Operačnom
programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Od
schválenia horeuvedeného dokumentu EK v decembri roku 2007 neboli zistené dôležité
zmeny socio-ekonomickej situácie, ktoré by mali vplyv na realizáciu Programu.
V septembri roku 2008 sa na európskych trhoch objavili príznaky finančnej krízy, ktorá môže
ovplyvniť zmeny v rozsahu socio-ekonomických ukazovateľov v ďalších rokoch realizácie
Programu.

2.2. Súlad Programu spolitikami Spoločenstva, národnými politikami as
inými operačnými programami
2.2.1 Súlad s politikami Spoločenstva
Operačný program je v súlade s predpismi týkajúcimi sa základnej stratégie a programových
dokumentov Európskej únie, predovšetkým v oblasti zadefinovaných cieľov a priorít.
V súlade so zásadami uvedenými v Článku 9 Nariadenia č. 1083/2006, Operačný program
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 zabezpečuje
súdržnosť podpory z ERDF s aktivitami, politikami a prioritami Spoločenstva.
Aktivity, ktoré budú podporené v rámci tohto Programu, budú zhodné najmä s cieľmi rozvoja
obsiahnutými v novej Lisabonskej stratégii aso zásadami trvaloudržateľného rozvoja
uvedenými v Göteborskej stratégii.
Na základe novej Lisabonskej stratégie, dokument Európskej komisie z 5. júla 2005 COM
(2005) 0299 „Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia
Spoločenstva na roky 2007 – 2013“ zadefinoval nasledujúce priority kohéznej politiky:




zlepšenie atraktivity členských štátov, ich regiónov a miest prostredníctvom zväčšenia
ich dostupnosti, zabezpečenia služieb na vhodnej úrovni as primeranou kvalitou
a ochrany životného prostredia;
podpora inovácií, podnikania a hospodárskeho rastu založeného na vedomostiach
prostredníctvom výskumov a inovačného potenciálu, vrátane nových informačných
a komunikačných technológií;
vytvorenie väčšieho počtu „lepších“ pracovných príležitostí prostredníctvom
zamestnania väčšieho počtu osôb alebo rozvoja podnikania, zvyšovanie schopností
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zamestnancov a podnikov prispôsobovať sa požiadavkám trhu a rast investícií do
ľudských zdrojov.
V rokoch 2007-2013 prispeje Program krealizácii priorít novej Lisabonskej stratégie
a strategických usmernení Spoločenstva v oblasti cieľov, priorít a kritérií podpory.
Všetky podané projekty budú overované z hľadiska ich prínosu pre dosiahnutie cieľov
zadefinovaných v Lisabonskej a Göteborskej stratégii. Odzrkadlí sa to i v hodnotiacich
kritériách.
Operačný program je súdržný s Európskou sociálnou agendou schválenou v roku 2000. Táto
agenda zapadá o.i. do realizácie Lisabonskej stratégie, ktorá zároveň určuje hlavný smer
aktivít v oblasti sociálnej politiky. Predovšetkým sa týka problematiky boja proti chudobe
a všetkým formám exklúzie a diskriminácie s cieľom propagovať sociálnu integráciu.
Ciele programového dokumentu sú taktiež obsiahnuté vo všeobecných smerniciach
ekonomickej politiky a smerniciach Európskej stratégie zamestnanosti, vrátane mikroa makroekonomickej politiky a politiky zamestnanosti, ktorých cieľom je zabezpečiť nové
pracovné miesta a hospodársky rast.
Predpokladá sa tiež vplyv Programu na vytvorenie informačnej spoločnosti v súlade
s určenými strategickými rámcami uvedenými v prijatej iniciatíve „i2010 – Európska
informačná spoločnosť“.. Všetky priority Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 obsahujú aktivity, ktorých cieľom je
rozvoj informačnej spoločnosti.
V Programe sa taktiež budú dodržiavať zásady politiky Spoločenstva (vrátane smerníc EÚ)
v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho stavu a možného vývoja v tejto
oblasti. Týka sa hlavne realizácie záväzkov smernice o ochrane biotopov 92/43/ES, o ochrane
voľne žijúcich vtákov 79/409/ES a smerníc týkajúcich sa európskej siete chránených území
NATURA 2000.
Finančná podpora v rámci Programu bude poskytnutá tým projektom, ktoré môžu mať
významný prínos pri realizácii priorít uvedených v Stratégii trvaloudržateľného rozvoja
EÚ. Vyplýva to zo skutočnosti, že členské krajiny a ich spoločenstvá by mali svoje úsilie
sústrediť na aktivity spojené s klimatickými zmenami a čistou energiou, verejným zdravím,
sociálnou exklúziou, demografiou a migráciou, využitím prírodných zdrojov, udržateľnou
dopravou. Politika udržateľného rozvoja sa bude realizovať aj na regionálnej úrovni. V rámci
Programu sa budú podporovať inštitúcie a dôležité iniciatívy v prospech udržateľného
rozvoja.
V súlade s čl. 16 Nariadenia č. 1083/2006 má Operačný program zabezpečiť „predchádzanie
akejkoľvek diskriminácii pohlavia, rasy, etnického pôvodu, vierovyznania a náboženských
názorov, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.” Pri definovaní kritérií
výberu projektov, ktoré budú finančne podporené, sa bude zohľadňovať vyrovnávanie
profesionálnych príležitostí pre ženy a mužov, s cieľom zabezpečiť jednu so základných
zásad, teda rovnosť pohlaví. Program zohľadňuje skutočnosť, že na oprávnenom území sa
vyskytujú značné problémy na trhu práce a okrem podpory zamestnanosti žien a vytvorenia
nových pracovných miest pre ženy, povzbudzuje kaktivitám v oblasti vzdelávania
a profesionálnej špecializácie.
Bude tiež dodržiavaný princíp subsidiarity uvedený v čl. 15 Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006. V súlade s týmto princípom nebudú prostriedky zo štruktúrnych fondov nahrádzať
verejné výdavky ani rovnocenné štruktúrne výdavky znášané členskými štátmi. Súlad s týmto
princípom bude zabezpečovaný počas hodnotenia projektov.
Za presný dohľad na realizáciu politík spoločenstva je zodpovedný Riadiaci orgán.
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2.2.2 Súlad s národnými politikami
Projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika
– Slovenská republika 2007-2013 budú doplnením aktivít realizovaných v rámci národných
programov určených v Národných strategických referenčných rámcoch (NSRR).
V Poľsku bol pripravený dokument: Národná kohézna stratégia (Národný strategický
referenčný rámec 2007-2013 – podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti). Operačný
program týkajúci sa poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce je v súlade so strategickým
cieľom Národného strategického referenčného rámca, ktorý pozostáva z tvorby prostredia
podporujúceho konkurencieschopnosť znalostnej ekonomiky a podnikania pre zabezpečenie
vyššej úrovne zamestnanosti a zlepšenie sociálnej, ekonomickej a priestorovej súdržnosti.
V Slovenskej republike bol Národný strategický referenčný rámec schválený vládou SR
v auguste 2007. Strategická časť Národného strategického referenčného rámca vychádza z
vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska. V texte Národného strategického
referenčného rámca je obsiahnutá podrobná charakteristika tejto stratégie. Stratégia
predpokladá, že rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach a rast jej účasti v spoločnosti
zabezpečí občanom Slovenska vy
šší životný štandard na úrovni porovnateľnej
s najrozvinutejšími európskymi krajinami a že uspokojí ich životné potreby, ako aj udrží
kvalitu životného prostredia pre ďalšie generácie.
Cieľ určený v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky sa týka
získania značného rastu vsúlade s princípmi trvaloudržateľného rozvoja voblasti
konkurencieschopnosti a efektivity ekonomiky Slovenska do roka 2013. Má to prispieť
k zabezpečeniu udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska, a na druhej
strane prispieť k vyriešeniu problému nedostatočnej rovnováhy spojenej s hlavnými činiteľmi
rozvoja. Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky zdôrazňuje rozvoj
infraštruktúry a zväčšenie dostupnosti regiónov, podporu inovácií, informatizáciu a rozvoj
ľudských zdrojov.
Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 –
2013 sa týka priorít Poľska a Slovenska, oboch národných programov a svojou stratégiou
prispieva k realizácii cieľov vcezhraničnom kontexte. Projekty realizované vrámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 sú zhodné s aktivitami realizovanými pri využití iných operačných programov.

2.2.3 Súlad s inými operačnými programami
Projekty podporované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013 doplňujú projekty realizované prostredníctvom
operačných programov riadených príslušnými ministerstvami. Súlad programov je
zabezpečený aj na regionálnej úrovni. Operačný program vznikol za spolupráce s regiónmi,
ktorých sa týka a tým spôsobom bol zabezpečený súlad s cieľmi programov regionálneho
rozvoja.
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 je
komplementárny s nižšie uvedenými programami implementovanými na poľskej strane:
-

Program Cezhraničnej spolupráce Česká republika – Poľská republika 2007-2013.
Nasledujúce územia sa prekrývajú: subregión Bielsko-Biała a priľahlý okres Pszczyna.

-

Program Cezhraničnej spolupráce Poľská – Bielorusko – Ukrajina 2007-2013.
Nasledujúce územia sa prekrývajú: subregión Krośnieńsko-przemyski a priľahlý
subregión: Rzeszowsko-tarnobrzeski.

-

Program Baltského mora 2007-2013 zahrnuje celé územia Poľska.
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-

Operačný program Stredná Európa zahrnuje celé územia Poľskej republiky
a Slovenskej republiky.

-

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC zahrnuje celé územia Poľskej
republiky a Slovenskej republiky

Súdržnosť s národnými a regionálnymi programami implementovanými v rámci cieľa
Konvergencia.
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 je
komplementárny s inými operačnými programami implementovanými v rámci cieľa
Konvergencia v Poľsku.
- Operačný program infraštruktúra a životné prostredie,
- Operačný program inovačná ekonomika,
- Operačný program ľudské zdroje,
- Regionálne operačné programy na roky 2007-2013 (Regionálny operačný program
Podkarpatského vojvodstva, Regionálny operačný program Malopoľského vojvodstva,
Regionálny operačný program Sliezskeho vojvodstva).
Oprávnené územie Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika sa na území Slovenskej republiky čiastočne prekrýva s operačným programom:
Operačný program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013. Územím, ktoré sa prekrýva, je Žilinský kraj.
Operačný program Slovenská republika – Česká republika má dve prioritné osi (okrem
Technickej asistencie): „Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného
regiónu a spolupráce” a „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a rozvoj životného
prostredia”. Tieto dve prioritné osi sú v súlade s prioritnými osami Operačného programu
cezhraničnej spolupráci Poľská republika – Slovenská republika. Podobné zameranie
prioritných osí umožňuje vzájomnú podporu v hraničnom trojuholníku: Poľská republika –
Slovenská republika – Česká republika.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konajúce ako Riadiaci
orgán v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013 a ako Národný koordinátor v Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika –
Slovenská republika je zodpovedné za riadenie úloh oboch programov a zabezpečuje, že
nebude dochádzať k potenciálnemu prekrývaniu sa podpory projektov v rámci podobnej
prioritnej osi.
Súdržnosť prioritných osí Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika s inými operačnými programami vrámci cieľa Konvergencia je ukázaná
v Slovenskej republike v nasledujúci spôsob:
Súdržnosť s národnými a regionálnymi programami implementovanými v rámci cieľa
Konvergencia


Operačný program Doprava (hlavne prioritné osi sústredené na modernizáciu hlavných
dopravných koridorov TEN-T, intermodálnu dopravu, výstavbu diaľnic a cestnej
infraštruktúry)



Operačný program Informatizácia spoločnosti (hlavne prioritné osi: Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj služieb, Zlepšenie prístupu k širokopásmovému internetu,
podpora oblasti bez prístupu k širokopásmovému internetu),
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Operačný program Životné prostredie (hlavne prioritné osi: Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd a ochrana pred povodňami, Odpadové hospodárstvo, Ochrana
a regenerácia prírodného prostredia a krajiny).



Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia (hlavne prioritná os: Podpora
zamestnanosti).



Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (hlavne prioritné osi:
Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom propagácie
inovácií, sústredenia sa na podporu spolupráce medzi podnikmi a vedeckými aj
výskumnými strediskami, výstavbu novej infraštruktúry, klastrov, inovačných stredísk
a pod., ďalšia prioritná os je sústredená na podporu malých a stredných podnikov
pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu);



Operačný program veda avýskum (hlavná prioritná os je zameraná na zlepšenie
podmienok pre vedu avýskumné organizácie a na spoluprácu medzi vedeckými
a výskumnými inštitúciami, a pod.).



Regionálne operačné programy (hlavne prioritné osi: Rozvoj cestovného ruchu
a kultúrneho potenciálu regiónu, regenerácia sídiel. Je možné taktiež nájsť súdržnosť
s Regionálnymi operačnými programami hlavne v prioritných osiach pre podporu
cestovného ruchu a zachovanie kultúrneho dedičstva.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je finančný nástroj Programu rozvoja
vidieka 2007 – 2013 v Poľsku. V Slovenskej republike bude Program rozvoja vidieka
financovaný z Európskeho fondu rozvoja vidieka počas programového obdobia 2007 – 2013.
Hlavné rozdiely z hľadiska možného prekrývania sa projektov financovaných z Operačného
programu a Programu rozvoja vidieka implementovaných v Poľsku a v Slovenskej republike
je pridanou hodnotou a cezhraničným efektom pre prihraničnú oblasť.
Na Slovensku sa realizuje Operačný program Rybné hospodárstvo. Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja ako národný orgán spolu sRiadiacim orgánom a Spoločným
monitorovacím výborom zabezpečia, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu projektov
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika
a Operačného programu rybné hospodárstvo na Slovensku.
V Poľsku sa bude implementovať Operačný program Trvalo udržateľného rozvoja rybolovu
a pobrežia 2007 – 2013 spolufinancovaný z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
Každá operácia vybraná pre Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika –
Slovenská republika musí mať cezhraničný dopad, čo je determinantou rozdeľujúcou
financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho fondu rozvoja
vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
Vyhodnotenie projektov spoločným panelom expertov (za účasti expertov z regiónov)
a rozhodnutie prijaté Monitorovacím výborom budú zárukou, že sa zamedzí riziku dvojitého
financovania.
Účasť regionálnych zástupcov v rámci Monitorovacieho výboru počas procesu rozhodovania
je zárukou, že sa projekty budú implementovať súbežne s inými projektmi realizovanými
v rámci iných programov a tým sa dosiahne efekt synergie.

3. Vecný (obsahový) postup realizácie Programu
V období, za ktoré sa správa podáva, boli naďalej realizované práce s cieľom začať realizovať
Program. Bol vytvorený Spoločný technický sekretariát (STS) Programu, vďaka čomu bola
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ukončená tvorba programových štruktúr. Navyše boli schválené dokumenty nevyhnutné na
realizáciu Programu, bola tiež vyhlásená prvá výzva na podávanie projektov.
V období, za ktoré sa správa podáva, boli určené kritériá výberu projektov na poskytnutie
finančného príspevku, boli pripravené a schválené: aplikačný balík pre žiadateľov, pokyny,
vykonávacie pokyny pre stanovenie postupu konania pre Riadiaci orgán, prvostupňovú
kontrolu a STS.
V období, za ktoré sa správa podáva, nedošlo k zazmluvneniu prostriedkov (okrem
zmluvy týkajúcej sa financovania STS), v súvislosti s čím nebol zaznamenaný postup pri
realizácii ukazovateľov Programu v prioritách I. – III. (body 3.3 – 3.5 správy).

3.1 Monitorovacie výbory
V roku 2008 sa konalo jedno zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV).
Počas prvého zasadnutia MV, ktoré sa konalo 12. marca 2008 v Zakopanom bol schválený
balík dokumentov, ktoré boli nevyhnutné pre vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku na projekty, t.j.:
 Programový manuál,
 Formulár žiadosti o FP spolu s príručkou na jeho vyplňovanie,
 Kritériá výberu projektov pre poskytnutie finančného príspevku,
 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

3.2 Výzvy na podávanie žiadostí
Prvá výzva na podávanie žiadostí v rámci Programu bola vyhlásená 14. augusta 2008 a trvala
do 31. októbra 2008. Výzva, ktorá zahŕňala I. a II. prioritnú os, sa tešila veľkému záujmu
potenciálnych žiadateľov, čo potvrdzuje skutočnosť, že na STS žiadatelia podali 139
projektov na sumu viac ako 179,4 mln. eur z ERDF, čo prevyšuje prostriedky dostupné
v rámci celého Programu. Prehľad o prijatých žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku
na jednotlivé prioritné osi je zobrazený v Tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Žiadosti podané v prvej výzve
Prioritná os/ Oblasť podpory

Počet žiadostí

Prioritná os 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
Oblasť podpory 1.1 Komunikačná a dopravná
infraštruktúra
Oblasť podpory 1.2 Infraštruktúra ochrany
životného prostredia
Prioritná os 2 Socio-ekonomický rozvoj
Oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej
spolupráce v oblasti turizmu
Oblasť podpory 2.2 Ochrana prírodného a
kultúrneho dedičstva
Oblasť podpory 2.3 Vytváranie sietí
Prioritná os 3 Podpora miestnych iniciatív
(mikroprojekty)
Prioritná os 4 Technická asistencia
CELKOM

36

Hodnota v eur
(ERDF)
76 007 371

12

29 072 393

24

46 934 978

103

103 430 575

48

42 617 716

13

55 842 839

42

4 970 019

-

-

139

179 437 946
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Nižšie uvedený graf zobrazuje členenie projektov podaných počas prvej výzvy podľa krajiny
pôvodu Vedúceho partnera.
Obrázok č. 1. Počet žiadostí podaných počas prvej výzvy podľa krajiny pôvodu Vedúceho
partnera
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Oblasť 2.3
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V novembri a decembri roku 2008 trval proces formálneho hodnotenia projektov realizovaný
v STS.
Výber projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok, uskutočnil Monitorovací výbor
v marci 2009, podpisovanie zmlúv by sa malo začať v june 2009.
Navyše na Spoločný technický sekretariát bol podaný zastrešujúci projekt, v rámci ktorého
bude realizovaný program v prioritnej osi III Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty).
Hodnota projektu je 14 823 006,52 € ERDF, Vedúcim partnerom projektu je Karpatský
Euroregión, a projekt sa týka implementácie mikroprojektov v období 2008-2010. Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku pre projekt bola podpísaná vmáji 2009 a výzva na
podávanie mikroprojektov bola vyhlásená v marci 2009.

3.3. Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
V rámci I. prioritnej osi v prvej výzve bolo podaných 36 projektov (26 poľskými VP, 10
slovenskými VP) na sumu finančného príspevku z ERDF rovnú 76 808 371,20 €. 12
projektov na celkovú sumu finančného príspevku z ERDF 29 072 393,24 € bolo podaných
v rámci prvej oblasti podpory 1.1, v rámci oblasti podpory č. 1.2 bolo podaných 24 projektov
na hodnotu príspevku z ERDF 47 735 977,96 €.
V období, za ktoré sa správa podáva, nedošlo k vecnému (obsahovému) postupu v realizácii
prioritnej osi I.
Ukazovateľ – názov

Východisková
hodnota 2008

Cieľová
hodnota
(2015)

Realizácia v
2008

Prioritná os I.
ukazovateľ výstupu
Počet spoločných projektov
Počet partnerov

0
0
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Počet kilometrov nových / modernizovaných
cezhraničných komunikačných prepojení
ukazovateľ výsledku
Počet obyvateľov, na ktorých má dopad nová /
modernizovaná komunikačná infraštruktúra
Ženy
Muži
Počet obyvateľov obsluhovaných novou /
modernizovanou infraštruktúrou ochrany životného
prostredia
Ženy
Muži
Počet obcí / dedín, na ktoré má priamy dopad nová /
modernizovaná komunikačná infraštruktúra
Počet udržateľných poľsko-slovenských partnerských
vzťahov

0

200

0

0

70000

0

0
0

35000
35000

0
0

0

60000

0

0
0

30000
30000

0
0

0

180000

0

0

30

0

3.4. Prioritná os II.: Socio-ekonomický rozvoj
V rámci II. prioritnej osi v prvej výzve bolo podaných 103 projektov (61 poľskými VP, 42
slovenskými VP) na sumu finančného príspevku z ERDF rovnú 101 500 761,71 €. 42
projektov na celkovú sumu finančného príspevku z ERDF 42 671 755,48 € bolo podaných
v rámci oblasti podpory 2.1. V rámci oblasti podpory 2.2 bolo podaných 48 projektov na
celkovú sumu finančného príspevku z ERDF 55 842 886,90 €, v rámci oblasti podpory č. 2.3
bolo podaných 13 projektov na hodnotu príspevku z ERDF 2 986 119,33 €.
V období, za ktoré sa správa podáva, nedošlo k vecnému (obsahovému) postupu v realizácii
prioritnej osi II.

Ukazovateľ – názov

Východisková
hodnota 2008

Prioritná os II.
ukazovateľ výstupu
Počet spoločných projektov
0
Počet partnerov
0
Počet obnovených pamiatkových objektov
0
Počet iniciatív, ktoré prispejú k ochrane biodiverzity
0
Počet inštitúcií zapojených do fungovania sietí
0
Počet turistických produktov
0
ukazovateľ výsledku
Počet účastníkov kurzov, ktorí zvýšili svoje
0
kvalifikácie
Ženy
0
Muži
0
Počet partnerských zmlúv realizovaných po ukončení
0
projektu
Počet obyvateľov, na ktorých majú vplyv projekty
0
zamerané na zlepšenie bezpečnosti
Ženy
0
Muži
0
Počet pracovníkov záchranných služieb, ktorí
0
absolvovali kurzy
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200
500
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25
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350

0
0
0
0
0
0

5 000

0

2 500
2 500

0
0
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0
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0

20 000
20 000

0
0
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0
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3.5. Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
V období, za ktoré sa správa podáva, prebiehali práce súvisiace s prípravou dokumentov
nevyhnutných pre implementáciu mikroprojektov t.j. žiadosť o finančný príspevok, návod na
vyplnenie žiadosti, pokyny pre žiadateľov, hodnotiaci hárok – formálne hodnotenie
a hodnotiaci hárok – technické hodnotenie, pokyny pre hodnotiteľov mikroprojektov,
rokovací poriadok Monitorovacieho podvýboru, vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti,
Príručka implementácie mikroprojektov. V tomto období sa konali 3 stretnutia pracovnej
podskupiny pre mikroprojekty: 1) 14.02.2008 – Szczyrk (Poľsko) 2) 02-03.06.2008 – Bielsko
– Biała (Poľsko) 3) 26-27.08.2008 – Kraków (Poľsko), počas ktorých boli horeuvedené
dokumenty prerokované. Následne dňa 17.07.2008 Združenie Karpatský euroregión Poľsko
organizoval dodatočné stretnutie s poľskými partnermi zastrešujúceho projektu pre
vypracovanie spoločného názoru v oblasti predmetných dokumentov. Súbežne, spoločne so
všetkými partnermi boli zahájené aktivity súvisiace s prípravou strešného projektu, ktorý bol
nakoniec schválený dňa 14.01.2009.
V súvislosti so skutočnosťou, že v období, za ktoré sa správa podáva, prebiehali práce spojené
s prípravou dokumentácie pre 3 prioritnú os, vecný (obsahový) postup v realizácii prioritnej
osi III. nebol zaznamenaný.

Cieľová
hodnota
(2015)

Realizácia v
2008

0
0

1 200
2 400

0
0

0

50

0

0

200

0

0
0
0

1 000
500
500

0
0
0

0

400

0

0

600

0

Východisková
hodnota 2008

Ukazovateľ – názov

Prioritná os III.
ukazovateľ výstupu
Počet spoločných projektov
Počet partnerov
Počet projektov umožňujúcich podporu rovnakých
príležitostí pre ženy a sociálne marginalizované skupiny
Počet spoločných podujatí / stretnutí organizovaných
prvýkrát
ukazovateľ výsledku
Počet účastníkov kurzov, ktorí zvýšili svoje kvalifikácie
Ženy
Muži
Počet partnerských zmlúv realizovaných po ukončení
realizácie projektu
Počet inštitúcií spolupracujúcich po ukončení projektu

3.6. Prioritná os IV.: Technická asistencia
Postup v realizácii ukazovateľov sa týkal:
 Vytvorenia Spoločného technického sekretariátu,
 Sprevádzkovania systému spracovania údajov NIS,
 Organizovaných školení,
 Podaných projektov,
 Počtu preškolených osôb (účastníkov školení)
Východisková
hodnota 2008

Ukazovateľ – názov

Prioritná os IV.
ukazovateľ výstupu
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Vytvorené a fungujúce: Riadiaci orgán, Certifikačný orgán,
Auditný orgán, Spoločný technický sekretariát, Infobody
Systém spracovania údajov
Hodnotenie v polovici doby realizácie a hodnotenie ex-post
ukazovateľ výsledku
Počet organizovaných školení
Webová stránka týkajúca sa Programu
Počet podaných projektov
Počet preškolených osôb (mužov/žien)

5

6

1

0
0

1
2

1
0

0
0
0
0

50
1
600
2 000

5
1
139
298

4. Finančný postup pri implementácii Programu
V období, za ktoré sa správa podáva, bola podpísaná 1 zmluva o poskytnutie finančného
príspevku, ktorá sa týkala zriadenia Spoločného technického sekretariátu v Krakove. V roku
2008 nedošlo k podpisovaniu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci priorít I.-III.
Do konca roka 2008 na účet Programu v Riadiacom orgáne Európska komisia previedla nižšie
uvedené zálohové platby:



27. decembra 2007 – 3 148 155,26 €
1. júla 2008 r. – 4 722 232,89 €

Celková suma prevedených zálohových platieb bola 7 870 388,15 €, čo tvorí 5% celkovej
alokácie pre Program.
Na koniec 2008 na účet programu boli pripísané úroky vo výške 182 161,65 € (z toho v roku
2008 181 010,94 €).

4.1. Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
V rámci prvej prioritnej osi v roku 2008 nebol začatý proces podpisovania zmlúv.
a)

Hodnota výdavkov prijímateľov deklarovaná v žiadostiach o platbu zaslaných
Riadiacemu orgánu pri zohľadnení vlastného vkladu.
Nevzťahuje sa

b)

Celková hodnota platieb prijatých z Európskej komisie a kvantitatívne údaje
týkajúce sa finančných ukazovateľov, o ktorých hovorí čl. 66 ods. 2 Nariadenia
1083/2006.
Nevzťahuje sa

c)

Hodnota výdavkov subjektov zodpovedných za realizáciu platieb v prospech
prijímateľov.
Nevzťahuje sa

4.2. Prioritná os II.: Socio-ekonomický rozvoj
V rámci druhej prioritnej osi v roku 2008 nebol začatý proces podpisovania zmlúv.
a)

Hodnota výdavkov prijímateľov deklarovaná v žiadostiach o platbu zaslaných
Riadiacemu orgánu pri zohľadnení vlastného vkladu.
Nevzťahuje sa
- 13 -

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA 2008

b)

Celková hodnota platieb prijatých z Európskej komisie a kvantitatívne údaje
týkajúce sa finančných ukazovateľov, o ktorých hovorí čl. 66 ods. 2 Nariadenia
1083/2006.
Nevzťahuje sa

c)

Hodnota výdavkov subjektov zodpovedných za realizáciu platieb vprospech
prijímateľov.
Nevzťahuje sa

4.3. Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
V rámci tretej prioritnej osi v roku 2008 nebol začatý proces podpisovania zmlúv.
a)

Hodnota výdavkov prijímateľov deklarovaná v žiadostiach o platbu zaslaných
Riadiacemu orgánu pri zohľadnení vlastného vkladu.
Nevzťahuje sa

b)

Celková hodnota platieb prijatých z Európskej komisie a kvantitatívne údaje
týkajúce sa finančných ukazovateľov, o ktorých hovorí čl. 66 ods. 2 Nariadenia
1083/2006.
Nevzťahuje sa

c)

Hodnota výdavkov subjektov zodpovedných za realizáciu platieb vprospech
prijímateľov.
Nevzťahuje sa

4.4. Prioritná os IV.: Technická asistencia
Dňa 22. februára 2008 bola podpísaná zmluva týkajúca sa riadenia STS pre Program
Nadáciou Fond spolupráce. STS je plne financovaný z prostriedkov Programu a príspevkov
národných partnerov Programu. Hodnota zmluvy je 414 764,74 € ERDF.
Navyše v roku 2008 prebiehali rokovania týkajúce sa rozdelenia prostriedkov priority
Technická asistencia medzi inštitúciami zapojenými do realizácie Programu. Projekty v rámci
prioritnej osi Technická asistencia boli podávané v januári 2009.
a)

Hodnota výdavkov prijímateľov deklarovaná v žiadostiach o platbu zaslaných
Riadiacemu orgánu pri zohľadnení vlastného vkladu.

V rámci realizácie projektu týkajúceho sa riadenia STS boli na Riadiaci orgán zaslané žiadosti
o platbu na celkovú sumu 243 451 eur ERDF.
b)

Celková hodnota platieb prijatých z Európskej komisie a kvantitatívne údaje
týkajúce sa finančných ukazovateľov, o ktorých hovorí čl. 66 ods. 2 Nariadenia
1083/2006.

Do konca roku 2008 nebola na Európsku komisiu zaslaná žiadna žiadosť o platbu.
c)

Hodnota výdavkov subjektov zodpovedných za realizáciu platieb vprospech
prijímateľov.
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V roku 2008 boli v prospech prijímateľa projektu, ktorý prevzal riadenie STS, prevedené
prostriedky v hodnote 243 451 eur.

4.5. Tabuľka finančného postupu
Tabuľka č.2: Prioritné osi v členení podľa zdrojov financovania (€)
Výdavky
prijímateľov
deklarované
Verejné Vlastné
v žiadostiach
zdroje
zdroje
o platbu zaslaných
Riadiacemu orgánu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
243 451,16
0,00
961,97
42
243 451,16
0,00
961,97

Prioritná os I.
Prioritná os II.
Prioritná os III.
Prioritná os IV.
Celkový súčet
spolu v regiónoch
zahrnutých do
prechodnej podpory
spolu v regiónoch
nezahrnutých do
prechodnej podpory
výdavky podobné
ESF, ak je program
spolufinancovaný z
ERDF
výdavky podobné
ERDF, ak je program
spolufinancovaný z
ESF

Výdavky orgánu
zodpovedného za
realizáciu platieb
v prospech
prijímateľov

Platby
prijaté
z Komisie –
spolu

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

243 451,16

0,00

243 451,16

0,00

Zálohová
platba z
EK

7 870
388,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nevzťahuje
sa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nevzťahuje
sa

-

-

-

-

-

nevzťahuje
sa

-

-

-

-

-

nevzťahuje
sa

4.6. Finančný postup v členení na oblasti podpory
Tabuľka č.3: Indikatívne rozdelenie príspevku Spoločenstva z ERDF podľa kódov (€)
Indikatívne rozdelenie príspevku Spoločenstva z ERDF podľa kódov
Kód
3
10
11
12
13
14
23
24
25
26
28
31
39
40
41
42
43

Kódy oblasti podpory
Hodnota alokácie 2007-2013
629 631
629 631
629 631
629 631
629 631
629 631
33 055 630
6 296 311
2 361 116
1 574 078
787 039
472 223
314 816
157 408
314 816
472 223
157 408
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Realizácia v 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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45
46
47
48
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
66
67
69
73
74
80
81
85
86
Celkom
1
8
Celkom

1 888 893
2 046 301
6 296 311
787 039
1 574 078
314 816
1 574 078
2 361 116
2 361 116
12 592 621
12 592 621
14 166 699
12 592 621
12 592 621
7 870 388
1 101 854
314 815
472 223
314 815
1 416 670
1 416 670
1 574 078
629 631
4 407 417
4 407 417
157 407 763
Forma financovania
157 407 763
Územie
157 407 763
157 407 763
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373 288,27
41 476,47
414 764,74
414 764,74
414 764,74
414 764,74
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4.7. Alokácia určená pre Program v rozdelení na prioritné osi
Tabuľka č.4: Alokácia pre Programu na roky 2007-2013 (€)
Prioritná os
Prioritná os I.
Prioritná os II.
Prioritná os III.
Prioritná os IV.
Spolu

Prostriedky
Spoločenstva
67 685 338
53 518 639
26 759 320
9 444 466
157 407 763

Verejné
zdroje

Vlastné
zdroje

11 944 471
9 444 466
4 722 233
1 666 670
27 777 840

-

Celkové
financovanie
79 629 809
62 963 105
31 481 553
11 111 136
185 185 603

Miera
spolufinancovania
Spoločenstva
85%
85%
85%
85%
85%

5. Opatrenia prijaté Riadiacim orgánom alebo Monitorovacím
výborom pre zabezpečenie kvali
ty aefektivity implementácie
Programu
5.1 Práce spojené so začatím Programu
Na základe čl. 59 ods. 1 bod a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zo dňa 11. júla 2006
a v súlade s ustanoveniami Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika
– Slovenská republika 2007-2013, schváleného rozhodnutím EK zo dňa 20. decembra 2007,
pre zabezpečenie vhodného systému riadenia a kontroly boli vroku 2007 zriadené
nasledujúce programové inštitúcie:
 Riadiaci orgán (RO)
 Orgán auditu (OA)
 Kontrolóri vymenovaní v súlade s čl. 16 Nariadenia č. 1080/2006
 Certifikačný orgán (CO)
V období, za ktoré sa správa podáva, bol (dňa 22. februára 2008) zriadený Spoločný
technický sekretariát (STS) so sídlom v Krakove. Cieľom fungovania STS je o.i. podpora RO
a MV pri realizácii ich úloh. Zriadenie STS bolo ukončením procesu vytvorenia
programových štruktúr.
Navyše boli uzatvorené Dohody týkajúce sa plnenia funkcií prvostupňovej kontroly
v programe na poľskej strane s nižšie uvedenými vojvodskými úradmi:




Sliezsky vojvodský úrad – 22. augusta 2008
Podkarpatský vojvodský úrad – 6. augusta 2008.
Malopoľský vojvodský úrad – 6. septembra 2008.

V období, za ktoré sa správa podáva, prebiehala príprava dohody medzi členskými krajinami
Programu (tzv. Memorandum o porozumení), podpísanie ktorej sa plánuje na rok 2009.

5.2 Opatrenia zefektívňujúce implementáciu Programu
Riadiaci orgán prijal v období, za ktoré sa správa podáva, mnohé opatrenia zamerané na
rýchlejšiu a efektívnejšiu implementáciu programu. Tieto aktivity sa týkajú systémových
problémov ako aj otázok spojených s praktickou realizáciou projektov zo strany prijímateľov.
Najdôležitejšie oblasti zmien:
1. V rozsahu uchádzania sa o prostriedky a podpisovania zmluvy
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Pre zväčšenie počtu potenciálnych žiadateľov o finančný príspevok RO uplatnil o.i. riešenie
umožňujúce žiadateľom doručiť časť dokumentácie nevyhnutnej pre začatie projektu
(dispozičné právo k pozemku, stavebné povolenia, a pod.) až vo chvíli podpisovania zmluvy
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o finančný príspevok. V predchádzajúcom programovom období boli všetky horeuvedené
dokumenty požadované už v etape podávania žiadosti o finančný príspevok, čo vylúčilo
niektorých žiadateľov, ktorí boli v etape získavania požadovaných povolení a rozhodnutí.
Výsledkom zavedenia tohto zjednodušenia pri uchádzaní sa o prostriedky bol vysoký záujem
zo strany potenciálnych prijímateľov programu.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
V procese prípravy a podpisovania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (plánovaný
termín začatia podpisovania zmlúv je jun 2009) sa už nevyžaduje zo strany prijímateľa
poskytnutie zabezpečenia realizácie projektu. Vzhľadom k tomu, že prostriedky ERDF sú
v rámci Programu vyplácané formou refundácie deklarovaných výdavkov, a že hodnota
realizovaných projektov je pomerne malá, RO odstúpil od požiadavky preukazovania
zábezpeky, ktorej získanie bolo pre žiadateľov v predchádzajúcom programovom období
náročné.
2. V rozsahu realizácie projektu
Záloha
Pre zjednodušenie realizácie projektov pri zohľadnení súčasnej hospodárskej situácie,
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky vypracovalo a zaviedlo (v roku 2009)
mechanizmus zálohových platieb pre projekty. Hore uvedené riešenie sa uplatňuje v rámci
zmluvy na strešný projekt zahŕňajúceho realizáciu mikroprojektov a zakladá sa na prevedení
jednorazovej zálohovej platby vo výške 10% hodnoty projektu na účet Vedúceho partnera
(VP)na základe ním predloženej zábezpeky.
Súčasne prebiehajú analýzy týkajúce sa možnosti uplatňovania systému zálohových platieb
v ostatných projektoch realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce.
Kontrola výdavkov
RO prijal riešenia umožňujúce potvrdenie výdavkov prvostupňovou kontrolou na základe
náhodnej kontroly niektorých dokumentov. Boli vypracované pokyny týkajúce sa
Prvostupňovej kontroly vrámci Programov cezhraničnej spolupráce, v ktorých bola
predstavená príslušná metodika realizácie kontroly. Zavedenie horeuvedeného riešenia
značným spôsobom vplýva na skrátenie času kontroly, pri súčasnom zachovaní všetkých
požiadaviek EK v tejto oblasti. Skrátenie času potvrdenia výdavkov významne vplýva aj na
skrátenie času očakávania žiadateľa na refundáciu.
V sledovanom období bola zjednodušená kontrola verejného obstarávania. Bol dohodnutý
limit 30 tis. PLN, vďaka čomu žiadateľ nie je povinný zhromažďovať 2 konkurenčné ponuky
od dodávateľov, ak nie je tento limit prekročený. Umožňuje to skrátiť postup pri výbere
dodávateľa a obmedziť množstvo dokumentov, ktoré prijímateľ zhromažďuje v súvislosti
s realizáciou projektu.
Verejné obstarávanie
Navyše pre zjednodušenie realizácie projektov žiadateľmi aich kontroly zo strany
kontrolórov prebiehajú práce na príprave príručky Kontrola a vyúčtovanie výdavkov
týkajúcich sa verejného obstarávania poľských prijímateľov pri realizácii projektov
spolufinancovaných v rámci Programov Európskej územnej spolupráce, v ktorej budú
vysvetlené všetky otázky súvisiace s realizáciou verejného obstarávania vprojektoch
realizovaných v rámci programu.
Ostatné zlepšenia
V rámci programu sa priebežne zavádzajú zjednodušené postupy a modifikácie programových
dokumentov. V sledovanom období bola schválená správa o realizácii projektu spolu
- 18 -

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA 2008

so žiadosťou o platbu, čo zmenšuje povinnosti prijímateľa súvisiace s obsluhou projektu.
Zavadzajú sa tiež „inteligentné“ elektronické hárky (žiadosti o finančný príspevok a správy),
v ktorých sú použité interné formuly, zoznamy a pod., čo umožňuje prijímateľovi vyhnúť sa
formálnym a matematickým chybám a náležite pripraviť daný dokument.

5.3 Audit súladu
V súlade s Čl. 71 Nariadenia rady (ES) 1083/2006 bol dňa 22. decembra 2008 Európskej
komisii odovzdaný Opis systému riadenia a kontroly spolu s posudkom týkajúcim sa súladu
prijatých postupov a riešení s čl. 58-62 horeuvedeného nariadenia (audit súladu). Audit súladu
bol realizovaný Orgánom auditu na poľskej strane v dňoch 15. júla – 19. decembra 2008
a slovenskou skupinou audítorov v dňoch 24. novembra – 5. decembra 2008.
Európskej komisii bola postúpená záverečná správa z auditu obsahujúca pozitívne hodnotenie
poľských inštitúcií v rozsahu pripravenosti systémov implementácie Programu. Na slovenskej
strane skupina audítorov vzniesla negatívny výrok z auditu súladu z dôvodu chýbajúcej
definície spoločného postupu výkonu 1. stupňovej kontroly v rámci Programu.
Slovenská strana bola zaviazaná, aby uplatnila odporúčania na základe realizovaného auditu
do konca júna 2009.

5.4. Systém zhromažďovania údajov
Počas obdobia, za ktoré sa správa podáva, bol sprevádzkovaný Národný informačný systém
(NIS). Systém poskytuje možnosť zhromažďovania údajov týkajúcich sa realizácie
jednotlivých operácií, ktoré sú nevyhnutné na účely finančného riadenia, monitorovania,
overovania, auditu a hodnotenia. NIS (SIMIK 07-13) je centralizovaný systém s možnosťou
prenosu dát velektronickej forme sosobitným informačným systémom na obsluhu
programov územnej spolupráce.
V súlade s prijatými predpokladmi je NIS predovšetkým registračným systémom, tzn.
zhromažďuje údaje zadávané do centrálnej databázy po vyskytnutí sa určitých udalostí, napr.
po zistení, že podaná žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu vyhovuje
formálnym požiadavkám. Systém umožňuje najmä zhromažďovanie údajov v rozsahu:





obsluha cyklu života projektu, vrátane:
o registrácie žiadostí o finančný príspevok na realizáciu projektu,
o registrácie veľkých projektov v rozsahu určenom v nariadení č. 1828/2006,
o registrácie zmlúv / rozhodnutí o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu
projektu,
o registrácie žiadostí o platbu,
o registrácie údajov týkajúcich sa kontroly jednotlivých projektov;
registrácie údajov týkajúcich sa operačných programov,
vedenia evidencie súm podliehajúcich postupu vrátenia, súm získaných naspäť
a stornovaných súm (evidencia záväzkov projektu).

Navyše NIS (SIMIK 07-13) umožňuje generovanie určených správ, najmä:



prehľadov výdavkov a žiadostí o platbu z úrovne každej inštitúcie zúčastnenej na
implementácii Programu,
prognóz výdavkov.

5.5. Problémy v priebehu implementácie Programu
V sledovanom období nevznikli žiadne vážne problémy pri realizácii Programu.
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5.6. Využitie technickej asistencie
Dňa 22. februára 2008 bola podpísaná zmluva týkajúca sa riadenia STS pre Program
Nadáciou Fond spolupráce. STS je plne financovaný z prostriedkov Programu (prioritná os
Technická asistencia) a príspevkov národných partnerov Programu. Hodnota zmluvy je 414
764,74 € ERDF.
Navyše v roku 2008 prebiehali rokovania týkajúce sa rozdelenia prostriedkov priority
Technická asistencia medzi inštitúciami zapojenými do realizácie Programu. Projekty v rámci
prioritnej osi Technická asistencia boli podávané v januári 2009.

6. Informácia a propagácia
V apríli roku 2008 bol Európskej komisii zaslaný Komunikačný plán pre Program
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. Predložený plán
bol schválený EK dňa 15. mája 2008.

6.1 Úvodná konferencia k otvoreniu Programu
Konferencia, ktorou bol oficiálne otvorený Program, sa konala dňa 22. apríla 2008 v Krakove.
Na konferencii, ktorá sa konala v Slávnostnej sieni Collegium Novum Jagelonskej univerzity,
sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov vrátane zástupcov slovenského partnera, ústredných,
miestnych a regionálnych orgánov, potenciálnych prijímateľov Programu a zástupcov
Európskej komisie.
Počas konferencie bol predstavený Operačný program schválený Európskou komisiou, bolo
predstavené logo aj heslo programu. Boli tiež prerokované zásady realizácie projektov.
Obrázok č.2: Logo Programu spolu s heslom

6.2 Aktivity STS
V súvislosti s prvou výzvou na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci I.
a II. prioritnej osi vyhlásenou dňa 14. augusta roku 2008 Spoločný technický sekretariát
(STS) vypracoval a vydal informačný a propagačný balík pre potenciálnych žiadateľov
uchádzajúcich sa o finančný príspevok v rámci Programu. Balík obsahoval vydanie Programu
v poľskom jazyku (500 výtlačkov) a slovenskom jazyku (300 výtlačkov) a aplikačného balíka
obsahujúceho programový manuál, formulár žiadosti o finančný príspevok spolu s pokynmi a
vzor hodnotiacich hárkov projektu v poľskom jazyku (1000 výtlačkov) a v slovenskom jazyku
(600 výtlačkov). Počas trvania výzvy poskytoval STS konzultácie pre potenciálnych
žiadateľov v elektronickej forme (odhadovaný počet 450) a telefonicky (odhadovaný počet
620). STS tiež organizoval školenia pre potenciálnych žiadateľov. Pre potenciálnych
poľských žiadateľov boli organizované 3 školenia, po jednom školení v regióne na
oprávnenom území Programu (Malopoľské, Sliezske, Podkarpatské vojvodstvo). Celkom
v období 09.-10.2008 bolo preškolených viac ako 165 osôb. Pre potenciálnych slovenských
žiadateľov boli organizované 2 školenia, po jednom školení v regióne na oprávnenom území
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Programu (Žilinský kraj a Prešovský kraj). Celkovo bolo v období 09.-10.2008 preškolených
viac ako 133 osôb. Dodatočne STS realizoval dvojjazyčné školenia – spoločné pre lídra a pre
partnerov potenciálnych projektov, ktorí sa budú uchádzať o finančný príspevok v rámci
Programu. Celkom bolo realizovaných 5 školení, v rámci ktorých v období 09.-10.2008 bolo
preškolených 298 osôb. STS realizoval priame konzultácie v sídle STS a v sídlach
Regionálnych kontaktných bodov. V sídle STS boli taktiež realizované stretnutia so
zástupcami Regionálnych kontaktných bodov a Infobodov týkajúce sa spôsobu propagácie
Programu v regiónoch a informovania o Programe.
V sledovanom období boli zrealizované dve stretnutia so zástupcami orgánov prvostupňovej
kontroly venované nadviazaniu spolupráce a výmene skúseností z praxe týchto inštitúcií
v oblasti oprávnenosti a vyúčtovania výdavkov v rámci Programu a vypracovaniu spoločných
jednotných postupov.
V decembri 2008 bola na adrese www.plsk.eu sprevádzkovaná webová stránka, ktorá
obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa realizácie Programu. Stránka je vedená v dvoch
jazykových verziách: poľskej a slovenskej.
Informácie o Programe boli zverejňované na webových stránkach inštitúcií zapojených do
realizácie Programu:
www.interreg.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.build.gov.sk
www.vucpo.sk
www.regionzilina.sk
www.malopolskie.pl/ewt
http://ewt.silesia-region.pl
www.wrota.podkarpackie.pl
www.si.podkarpackie.pl

7. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva
V sledovanom období sa nevyskytli problémy spojené s dodržiavaním práva Spoločenstva.

8. Veľké projekty
Nevzťahuje sa

9. Finančné korektúry v súlade s čl. 98 Nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006
V roku 2008 neboli uplatnené finančné korektúry v súlade s čl. 98 Nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006.

10. Modifikácie
č. 1083/2006

vsúlade

sčl. 57

Nariadenia Rady

(ES)

V roku 2008 neboli uplatnené modifikácie v súlade s čl. 57 Nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006.
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