Stretnutie je realizované v rámci mikroprojektu pod názvom Poľsko-slovenská stratégia činnosti Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020, którý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013

Konzultačné stretnutie na tému poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v rokoch
2014 – 2020


ciele návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014 – 2020



úloha EZÚS TATRY s r. o. v novom Programe cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014 –
2020



výsledky ankety pre členov Euroregiónu „Tatry“ a návrhy strategických projektov



diskusia

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných
ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie,
zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

Kohézna politika Európskej únie sa bude v období 2014 – 2020 sústreďovať na dva ciele, pre ktoré
platia osobitné nariadenia:
CIELE 2007 - 2013
1.

Konvergencia
ERDF, ESF, SF

2.

Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť
ERDF, ESF

3.

Európska územná spolupráca
ERDF

CIELE 2014 - 2020
1.

Investovanie do rastu a zamestnanosti
ERDF, ESF, SF

2.

Európska územná spolupráca
ERDF

Komponenty Európskej územnej spolupráce ostávajú rovnaké

ako v období 2007 – 2013, tzn.:
 cezhraničná spolupráca
 nadnárodná spolupráca

 medziregionálna spolupráca

Tematická koncentrácia

V každom programe sa predpokladá možnosť podporiť maximálne 4 tematické ciele spomedzi 11:
1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2. zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality;

3. zvýšenie konkurencieschopnosti MSP;
4. podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5. podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika;
6. zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;
7. podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;
8. podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily;

9. podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii;
10. investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania;
11. posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity
verejnej správy

Väčší dôraz na výsledky realizácie programov a projektov prostredníctvom:


Určenia spoločných súborov ukazovateľov na hodnotenie postupu realizácie programu.



Monitorovanie úspešnosti dosahovania cieľov a ukazovateľov prijatých v programoch.



Prípadné zvýšenie alokácie v určitom programe podľa úrovne dosiahnutých ukazovateľov.

Väčší dôraz na cezhraničný dopad
Zavedenie prísnejších kritérií pri výbere operácií zameraných na realizáciu skutočne
spoločných aktivít, výbere projektov, úloh a povinností prijímateľov.
Všetky projekty (vrátane mikroprojektov) by mali spĺňať všetky 4 kritériá
cezhraničného partnerstva:


spoločná príprava projektu,



spoločná realizácia,



spoločné financovanie,



spoločný personál.

Posilnenie úlohy Európskych zoskupení územnej spolupráce
Posilnenie úlohy Európskych zoskupení územnej spolupráce v procese realizácie
programov Európskej územnej spolupráce ako:


orgánu riadiaceho program



orgánu riadiaceho časť programu



„jediného prijímateľa“ projektov

Rozpočet na Európsku územnú spoluprácu 2014 – 2020
V rámci Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020 bola najväčšia alokácia naplánovaná na
podporu cezhraničnej spolupráce – 74,05 %.

Alokácia na roky
2007 – 2013

Alokácia na roky
2014 – 2020

cezhraničná spolupráca

5,6 mld
(72,26%)

6 626 631 760
(74,05%)

nadnárodná spolupráca

1,8 mld
(23,23%)

1 821 627 570
(20,36%)

445 mln
(5,74%)

500 000 000
(5,59%)

7,75 mld

8 948 259 330

medziregionálna spolupráca

Spolu EÚS

Pracovná skupina
Práce spojené s prípravou nového Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 realizuje
poľsko-slovenská pracovná skupina v zložení:
členovia (hlasujúci):
 Ministerstvo regionálneho rozvoja PR (2 hlasy)
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2 hlasy)
 Maršalkovský úrad Sliezskeho vojvodstva (1 hlas)
 Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva (1 hlas)
 Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva (1 hlas)
 Prešovský samosprávny kraj (2 hlasy)
 Žilinský samosprávny kraj (2 hlasy)
 Euroregión Tatry, Euroregión Beskydy, Euroregión Karpaty (1 hlas)
 Kontrola prvého stupňa – Malopoľský vojvodský úrad v Krakove, Sliezsky vojvodský úrad
v Katoviciach, Podkarpatský vojvodský úrad v Rzesowe
 Združenie miest a obcí Slovenska

Pracovná skupina

pozorovatelia (nehlasujúci):
 Spoločný technický sekretariát
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 Ministerstvo regionálneho rozvoja PR
 zástupca Európskej komisie
 Fórum Euroregiónov Slovenska - Združenie Región „Tatry”

Stav prípravy dokumentov pre nový Program






15. apríla vyhlásilo Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja verejné konzultácie návrhu
Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020, ktoré trvajú do 22. mája,
14. mája sa v Nowom Targu konala konzultačná konferencia týkajúca sa návrhu nového
Programu,
2. mája boli začaté verejné konzultácie návrhu Prognózy vplyvu na životné prostredie pre
návrh Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020,
ktoré budú ukončené 23. mája.

Poľská strana

Slovenská strana

 subregión bielský (NUTSIII)

 Žilinský samosprávny kraj (NUTSIII)

 subregión nowosądecký (NUTSIII)

 Prešovský samosprávny kraj (NUTSIII)

 subregión oświęcimský (NUTSIII)

+ okres Spišská Nová Ves (LAU1)

 subregión krośnieńský (NUTSIII)
 subregión przemyský (NUTSIII)
+ okres pszczyńský (LAU1)
+ okres myślenický (LAU1)
+ okres rzeszowský (LAU1)
+ mesto Rzeszów (LAU1)

Prioritná os 1.
Ochrana a rozvoj prírodného prostredia
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Investičná priorita
Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva
Konkrétny ciel’
Zintenzívnenie využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Prioritná os 2.
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Investičná priorita

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny ciel’
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení

Prioritná os 2.
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Investičná priorita

Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých (vrátane nízkohlukových) a nízkouhlíkových
dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,
prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej
regionálnej a miestnej mobility
Konkrétny ciel’
Zlepšenie cezhraničnej prístupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej
dopravy

Prioritná os 3.
Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
Investičná priorita

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre zručnosti a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných
vzdelávacích a školiacich programov
Konkrétny ciel’
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Investičná priorita 1.
Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 Výstavba a modernizácia cezhraničnej infraštruktúry, rekreačná oblasť v blízkosti kultúrnych inštitúcií,
pamätihodností, krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných návštevníckych trás
(napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných návštevníckych trás: cyklotrasy,
turistické chodníky, prírodné, náučné a tematické chodníky a súvisiaca infraštruktúra, spoločný lístkový
systém, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničné
spájanie ciest, atď.)

 Spoločné cezhraničné projekty obnovovacích a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho
dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž návštevníckych trás.
 Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr.
dočasné putovné výstavy).

 Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.
 Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a
účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch).

Investičná priorita 1.
Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia
medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi,
národnými parkami a krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými
strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované
projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch,
spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem
iného ochrana biodiverzity).
 Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o
kultúrne a prírodné dedičstvo.

 Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva,
aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb;
cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných
nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného
dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá
kultúrneho dedičstva, atď.

Investičná priorita 2. 1
Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych
uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

 stavba alebo modernizácia dôležitých cezhraničných úsekov sietí, najmä výstavba alebo
modernizácia cestnej infraštruktúry spájajúcej systémy dopravy na oboch stranách hranice

Investičná priorita 2. 2
Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých (vrátane nízkohlukových) a
nízkouhlíkových dopravných systémov
 Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr. koordinácie cestovných
poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky;
informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení
zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach,
návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka,
internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.
 Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého
voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a stvorenie nových produktov IT,
umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.
 Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích
zariadení typu “Park & Ride”.

Investičná priorita 3
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre zručnosti a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania
spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
 Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných škôl v
sektore profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného
vzdelávania realizované na stredných školách, stáž, pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov
a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
 Aktivity určené pre cezhraničnú integráciu a formovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných
vzdelávacích programov/iniciatív z oblasti histórie a kultúrneho dedičstva, ekológie, športu, jazykov.
 Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, zameraná na pritiahnutie žiakov
ako aj učiteľov stredných škôl zo zahraničia.

 Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a obyvateľskej účasti,
zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a
školenia,

Investičná priorita 3
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre zručnosti a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania
spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
 Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného
vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež
dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva;

 Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných
problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov,
aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie
vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami na trhu
práce a vzdelávacími inštitúciami).
 Vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu rizika a bezpečnosti.

V novom Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 je naplánovaná neporovnateľne
menšia suma dostupných prostriedkov ako to bolo v Programe na roky 2007 – 2013 (o 2,01 mil. EUR
menej).
Hlavný rozdiel vyplýva z veľkého nepomeru medzi finančným príspevkom do Programu deklarovaným
poľskou stranou (100 mil. EUR) a slovenskou stranou (55 mil. EUR).

Program 2007 - 2013
PL

Alokácia prostriedkov PCS
PL – SK 2014 – 2020

SK

85,91 mln EUR 71,10 mln EUR

54,72%
Spolu

157,01 mln EUR

45,28%

Program 2014 - 2020
PL

SK

100 mln EUR

55 mln EUR

64,52%

35,48%

155,00 mln EUR

%

Prioritná os
1. Ochrana a rozvoj prírodného
prostredia a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia

Mil. EUR
PL

SK

Program

50

50,00

27,50

77,50

36

36,00

19,80

55,80

3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a
celoživotného vzdelávania

8

8,00

4,40

12,40

Technická pomoc

6

6,00

3,30

9,30

100,00

55,00

155,00

64,516%

35,484%

100%

2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

SPOLU

100

Vo Fonde mikroprojektov sa bude pokračovať, ale podľa nových zásad, ktoré budú zodpovedať
predpokladom kohéznej politiky na roky 2014 – 2020:
 Fond mikroprojektov sa bude realizovať prostredníctvom troch osobitných strešných projektov a nie tak,
ako to bolo doteraz, v rámci jedného veľkého projektu.
 Strešné projekty budú realizovať:
1) Euroregión Beskydy + VÚC Žilina,
2) Euroregión Karpaty + VÚC Prešov,
3) Euroregión „Tatry“ + VÚC Prešov a VÚC Žilina,
 Nebude vyčlenený tematický cieľ pre Fond mikroprojektov, ale mikroprojekty sa budú realizovať v rámci
vybraných 2 tematických cieľov
 Navrhovaná alokácia prostriedkov pre Fond mikroprojektov je max. 15 % z prostriedkov Programu, t. j.
23,25 mil. EUR, z toho:
 90 %, t. j. 20,925 mil. EUR na cieľ Ochrana a rozvoj životného prostredia a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia
 10 %, t. j. 2,325 mil. EUR na cieľ Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

•

Mikroprojekty by mali mať charakter spoločných projektov (s vedúcim partnerom). Každý
mikroprojekt by mal spĺňať všetky 4 kritériá cezhraničného partnerstva

•

Finančný príspevok bude zachovaný na úrovni 85 %

•

Zvažuje sa možnosť zaviesť zálohové platby pre prijímateľov

•

Budú možné výdavky na malé investície

•

Budú v maximálnej miere zosúladené zásady zúčtovania výdavkov v mikroprojektoch na oboch
stranách hranice, o. i. vďaka prijatiu spoločných zásad oprávnenosti

Na Fond mikroprojektov je naplánovaná alokácia v maximálnej výške 15 % z rozpočtu Programu.
Veľký nepomer medzi finančným príspevkom pre Program deklarovaným poľskou stranou
a slovenskou stranou má tiež dopad na pomer výšky alokácie na Fond mikroprojektov, vidieť to aj
v mikroprojektoch.

Program 2007 - 2013
Alokácia na Fond
Mikroprojektov podľa
príspevku partnerov
Programu
Spolu

PL

SK

Program 2014 - 2020
PL

SK

14,67 mln EUR 12,09 mln EUR 15,00 mln EUR
26,76 mln EUR

8,25 mln EUR

23,25 mln EUR

Strategické projekty
Zvažuje sa možnosť v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 zohľadnenie strategických
(vlajkových) projektov to znamená takých, ktoré budú súčasne spĺňať tri nižšie uvedené podmienky:

 budú mať strategický význam pre cezhraničnú spoluprácu,
 budú v značnej miere realizovať ukazovatele programu,
 budú sa implementovať a/alebo budú mať dopad/budú integrovať celé alebo väčšinu prihraničnej oblasti

EZÚS TATRY a Euroregión „Tatry” prihlásil ako strategický projekt II. etapu výstavby Historicko-kultúrnoprírodnej cesty okolo Tatier.

