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I V h d iI V h d iI. Vyhodnotenie programuI. Vyhodnotenie programu

20042004--2006200620042004 20062006



Alokácia finančných prostriedkov Alokácia finančných prostriedkov ý pý p
pre jednotlivé opatrenia pre jednotlivé opatrenia 

20042004 200620062004 2004 -- 20062006

Opatrenie 1.1 Opatrenie 1.1 1 900 000,001 900 000,00 Alokácia finančných prostriedkov podľa opatrení na 
programovacie obdobie 2004-2006pp ,,

Opatrenie 1.2 Opatrenie 1.2 1 583 333,501 583 333,50
Opatrenie 2.1 Opatrenie 2.1 886 666,50886 666,50

programovacie obdobie 2004-2006

32%15%

11%
Opatrenie 1.1

Opatrenie 2.2 Opatrenie 2.2 886 666,50886 666,50
Opatrenie 2.3 Opatrenie 2.3 633 333,50633 333,50

15%

Opatrenie 1.2
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3

Spolu (EUR)Spolu (EUR) 5 890 000,005 890 000,00
27%

15% Opatrenie 2.3
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Z celkovej žiadanej sumy Z celkovej žiadanej sumy 
j kj kpre projekty pre projekty 

bola schválená približne ¼ bola schválená približne ¼ 
(cca 6 mil. EUR)(cca 6 mil. EUR)(cca 6 mil. EUR)(cca 6 mil. EUR)

5 895 704
Celková

5 895 704schválená suma 

23 635 762Celková žiadaná
suma
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II P h ič jII P h ič jII. Program cezhraničnej II. Program cezhraničnej 
spolupráce  spolupráce  p pp p

PoľskoPoľsko--Slovenská republikaSlovenská republika



 

Priority programuPriority programu

Priorita 1Priorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Priorita 2Priorita 2: Socio: Socio--ekonomický rozvojekonomický rozvoj

Priorita 3Priorita 3: Podpora miestnych iniciatív: Podpora miestnych iniciatív
Fond mikroprojektov (People to people)Fond mikroprojektov (People to people)

Priorita 4Priorita 4: Technická asistencia: Technická asistencia



 

Priorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúryPriorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

O i 1 1 K ik č á d á i f š k úO i 1 1 K ik č á d á i f š k úOpatrenie 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúraOpatrenie 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra

aktivity zamerané na zlepšenie priamych väzieb SR aktivity zamerané na zlepšenie priamych väzieb SR –– PLPL
na zlepšenie dostupnosti určitých oblastína zlepšenie dostupnosti určitých oblastía epše e dostup ost u č týc ob asta epše e dostup ost u č týc ob ast
plány a programy pre rozvoj komunikačnej a  dopravnej plány a programy pre rozvoj komunikačnej a  dopravnej 
infraštruktúryinfraštruktúryyy
nové riešenia v oblasti multimodálneho dopravnéhonové riešenia v oblasti multimodálneho dopravného
systémusystému
aktivity súvisiace najmä s cestnou bezpečnosťouaktivity súvisiace najmä s cestnou bezpečnosťou
eliminácia hlavných prekážok alebo chýbajúcich spojení eliminácia hlavných prekážok alebo chýbajúcich spojení 

i j h ič j k ik č j i ii j h ič j k ik č j i iv miestnej pohraničnej komunikačnej sietiv miestnej pohraničnej komunikačnej sieti



 

Priorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúryPriorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
Opatrenie 1.2: Infraštruktúra ochrany životného Opatrenie 1.2: Infraštruktúra ochrany životného 

didiprostrediaprostredia

b d i h ič j i f št ktú h ŽPb d i h ič j i f št ktú h ŽPbudovanie cezhraničnej infraštruktúry ochrany ŽP, na budovanie cezhraničnej infraštruktúry ochrany ŽP, na 
ochranu prírody, prírodných zdrojov a zlepšenie kvalityochranu prírody, prírodných zdrojov a zlepšenie kvality
rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstvarozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstvarozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva 
pred prírodnými katastrofamipred prírodnými katastrofami
podpora opatrení obmedzujúcich ďalšie znečisťovanie podpora opatrení obmedzujúcich ďalšie znečisťovanie 
okolia na oboch stranách hraniceokolia na oboch stranách hranice
spoločné plánovanie a lepší manažment spoločné plánovanie a lepší manažment 

i ál hi ál h l ži b ih ič ú íl ži b ih ič ú íenviromentálnychenviromentálnych služieb v prihraničnom územíslužieb v prihraničnom území



P i it 2 S iP i it 2 S i k i ký jk i ký j

 

Priorita 2: SocioPriorita 2: Socio--ekonomický rozvojekonomický rozvoj
Opatrenie Opatrenie 2.1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 2.1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

turizmuturizmuturizmuturizmu

podpora investícií cezhraničnej infraštruktúrypodpora investícií cezhraničnej infraštruktúrypodpora investícií cezhraničnej infraštruktúrypodpora investícií cezhraničnej infraštruktúry
podpora nových produktov a lepšieho riadenia v obl. podpora nových produktov a lepšieho riadenia v obl. 
turizmu, kultúry a tradičných remesielturizmu, kultúry a tradičných remesiel
výstavba a modernizácia chodníkov a ciest zameraných výstavba a modernizácia chodníkov a ciest zameraných 
na turizmus s možnosťou využiť potenciál cezhr.regiónuna turizmus s možnosťou využiť potenciál cezhr.regiónu
propagácia cezhraničnej spolupráce (publikácie, web, propagácia cezhraničnej spolupráce (publikácie, web, 
brožúry, letáky, katalógy, atď.)brožúry, letáky, katalógy, atď.)
organizovanie spoločných turistických a kultúrnychorganizovanie spoločných turistických a kultúrnychorganizovanie spoločných turistických a kultúrnych organizovanie spoločných turistických a kultúrnych 
cezhraničných aktivítcezhraničných aktivít
rozvoj spoločných elektronických služiebrozvoj spoločných elektronických služiebj p ý ýj p ý ý
podpora spoločného záchranného systémupodpora spoločného záchranného systému



 

Priorita 2: SocioPriorita 2: Socio--ekonomický rozvojekonomický rozvoj
Opatrenie 2.2.: Ochrana prírodného a kultúrneho Opatrenie 2.2.: Ochrana prírodného a kultúrneho 

d did didedičstvadedičstva

investície súvisiace s rozvojom a modernizáciou  investície súvisiace s rozvojom a modernizáciou  
i f š k ú bl i k l úi f š k ú bl i k l úinfraštruktúry v oblasti kultúryinfraštruktúry v oblasti kultúry
kultúrne výmeny, výmeny mládežekultúrne výmeny, výmeny mládeže

i h f flói h f flóprevencia a ochrana fauny a flóryprevencia a ochrana fauny a flóry
rozvoj a spolupráca v oblastiach kultúry, vzdelávania, rozvoj a spolupráca v oblastiach kultúry, vzdelávania, 
ekológie, výskum a vývoj, atď.ekológie, výskum a vývoj, atď.ekológie, výskum a vývoj, atď.ekológie, výskum a vývoj, atď.
analýzy, štúdie, stratégieanalýzy, štúdie, stratégie
podpora vytvorenia spoločných kultúrnych a podpora vytvorenia spoločných kultúrnych a p p y p ý yp p y p ý y
tradičných remeselných produktovtradičných remeselných produktov



 

Priorita 2: SocioPriorita 2: Socio--ekonomický rozvojekonomický rozvoj

Opatrenie 2.3.: NetworkingOpatrenie 2.3.: Networkingp gp g

Aktivity Aktivity -- sieťovanie súvisiace s rozvojom oblastí:sieťovanie súvisiace s rozvojom oblastí:

zd lá nizd lá nivzdelávanie, vzdelávanie, 
trh práce, trh práce, 
sociálne služby, sociálne služby, 
výskum a vývoj,výskum a vývoj,
záchranný systém,záchranný systém,
priemyselné klástrepriemyselné klástrepriemyselné klástre,priemyselné klástre,
elektronické služieby,elektronické služieby,
CR, ochrana kultúrneho dedičstva, atď.CR, ochrana kultúrneho dedičstva, atď.



Priorita 3: Podpora miestnych iniciatívPriorita 3: Podpora miestnych iniciatív

 

Priorita 3: Podpora miestnych iniciatív Priorita 3: Podpora miestnych iniciatív 
Fond mikroprojektov (People to people)Fond mikroprojektov (People to people)

propagovať miestne iniciatívy a vytvoriť cezhraničné propagovať miestne iniciatívy a vytvoriť cezhraničné 
kontakty prostredníctvom realizácie mikroprojektov kontakty prostredníctvom realizácie mikroprojektov y p p jy p p j
založených na aktivitách „ľudiazaložených na aktivitách „ľudia--ľuďom“ľuďom“

posilňovanie spoločnej spolupráceposilňovanie spoločnej spolupráce
obnova a údržba regionálnych kultúrnych tradíciíobnova a údržba regionálnych kultúrnych tradícií

d d dd d drozvoj ľudských zdrojov, vzdelávania, turizmu, rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávania, turizmu, 
športu, atď.športu, atď.
podpora malých projektov infraštruktúrypodpora malých projektov infraštruktúrypodpora malých projektov infraštruktúrypodpora malých projektov infraštruktúry



 

Koneční prijímatelia pomociKoneční prijímatelia pomoci

samosprávne jednotkysamosprávne jednotky

mestá a obcemestá a obce

mimovládne organizácie mimovládne organizácie gg

neziskové organizácieneziskové organizácie



 

Finančná hranica projektovFinančná hranica projektovFinančná hranica projektovFinančná hranica projektov

Priorita 1, 2: min 50 000 EUR (ERDF)Priorita 1, 2: min 50 000 EUR (ERDF)

Priorita 3: 5 000 Priorita 3: 5 000 –– 50 000 EUR (ERDF)50 000 EUR (ERDF)

Kofinancovanie: 85% ERDF Kofinancovanie: 85% ERDF 

1010--15% štátny rozpočet15% štátny rozpočet

5% vlastné zdroje5% vlastné zdrojejj



Fi č á l ká iFi č á l ká i

 

Finančná alokácia programuFinančná alokácia programu
20072007--20132013

460 mil EUR 460 mil EUR -- všetky cezhraničné programyvšetky cezhraničné programy

PL/SR: 157,4 mil EUR (ERDF) PL/SR: 157,4 mil EUR (ERDF) 

(85,8 mil/71,6 mil)(85,8 mil/71,6 mil)(85,8 l/7 ,6 l)(85,8 l/7 ,6 l)

Priorita 1: 43%Priorita 1: 43% (24%+19%)(24%+19%)Priorita 1:    43%   Priorita 1:    43%   (24%+19%)(24%+19%)

Priorita 2:    34%   Priorita 2:    34%   (15%+14%+5%)(15%+14%+5%)

Priorita 3: 17%Priorita 3: 17%Priorita 3:    17%Priorita 3:    17%



 

Implementačné štruktúryImplementačné štruktúryp yp y

Riadiaci orgán Riadiaci orgán –– MRR PLMRR PL

Národný riadiaci orgán Národný riadiaci orgán –– MVRR SRMVRR SR

Certifikačný orgánCertifikačný orgán MRR PLMRR PLCertifikačný orgán Certifikačný orgán –– MRR PLMRR PL

Orgán auditu Orgán auditu –– MF PLMF PL

JTS JTS –– PL (Warszawa      Krakow)PL (Warszawa      Krakow)

VÚCVÚC –– Regionálny koordinátor/InfobodRegionálny koordinátor/InfobodVÚC VÚC Regionálny koordinátor/InfobodRegionálny koordinátor/Infobod



Oprávnené územieOprávnené územie
 

Oprávnené územieOprávnené územie

Rozšírené o:Rozšírené o:

ń ki  ń ki  pszczyński, pszczyński, 
oświęcimskioświęcimski,                                          ,                                          
rzeszowski rzeszowski rzeszowski rzeszowski 
powiat powiat a a 
RzeszówRzeszów



 

Kritéria pri projektoch 
cezhraničnej spoluprácecezhraničnej spolupráce 

••Spoločné vypracovanie projektuSpoločné vypracovanie projektu••Spoločné vypracovanie projektuSpoločné vypracovanie projektu
••Spoločná implementáciaSpoločná implementácia
••Spoločná účasť osôb na projekteSpoločná účasť osôb na projekteSpoločná účasť osôb na projekteSpoločná účasť osôb na projekte
••Spoločné financovanieSpoločné financovanie

min. 2 kritériá musia byť splnené!



 

Lead Partner princíp

••LP predkladá spoločný projektový návrh,LP predkladá spoločný projektový návrh, je zodpovedný je zodpovedný 
za implementáciu projektuza implementáciu projektu
••LP pripravuje súhrnné finančné správy a správy o LP pripravuje súhrnné finančné správy a správy o ••LP pripravuje súhrnné finančné správy a správy o LP pripravuje súhrnné finančné správy a správy o 
priebehu implementácie na základe podkladov od priebehu implementácie na základe podkladov od 
partnerovpartnerov
LP d íš  1 k t kt  ROLP d íš  1 k t kt  RO••LP podpíše 1 kontrakt s ROLP podpíše 1 kontrakt s RO
••LP obdrží finančný príspevok LP obdrží finančný príspevok –– ERDF od RO a je ERDF od RO a je 
zodpovedný za transfer sumy partnerovi/partneromzodpovedný za transfer sumy partnerovi/partnerom
••Medzi partnermi sa podpisuje zmluva, ktorá zadefinuje Medzi partnermi sa podpisuje zmluva, ktorá zadefinuje 
povinnosť a zodpovednosť každého z partnerovpovinnosť a zodpovednosť každého z partnerov
••LP je počas realizácie projektu zodpovedný za to, že LP je počas realizácie projektu zodpovedný za to, že j p p j p ý ,j p p j p ý ,
výdavky partnerov sú v súlade s pravidlami oprávnenostivýdavky partnerov sú v súlade s pravidlami oprávnenosti
••LP je zodpovedný za predbežnú kontrolu výdavkov pred LP je zodpovedný za predbežnú kontrolu výdavkov pred 
zaslaním žiadosti o platbuzaslaním žiadosti o platbuzaslaním žiadosti o platbuzaslaním žiadosti o platbu



 

Zmeny oproti programovaciemu 
obdobiu 2004-2006

-- horná hranica sumy mikroprojektov 50 000.horná hranica sumy mikroprojektov 50 000.--EUR (ERDF)EUR (ERDF)
i í  i l tá i  j kt  L d P t “i í  i l tá i  j kt  L d P t “-- princíp implementácie projektu „Lead Partner“princíp implementácie projektu „Lead Partner“

-- cezhraničné projektycezhraničné projekty--partnerský charakter partnerský charakter 
-- oprávnené územie (rozšírené o oprávnené územie (rozšírené o pszczyński, oświęcimski, pszczyński, oświęcimski, 

rzeszowski rzeszowski powiat powiat a Rzeszówa Rzeszów))
-- úprava programových štruktúr   úprava programových štruktúr   
-- rozpočtové záväzky 2007rozpočtové záväzky 2007--2010: pravidlo N+32010: pravidlo N+3p yp y pp
-- spolufinancovanie ERDF: 85%spolufinancovanie ERDF: 85%
-- JTS:  Warszawa                 KrakowJTS:  Warszawa                 Krakow



 

Ďakujem za pozornosť.

K t ktK t ktKontakt:Kontakt:

Mgr. Alexandra TarkovičováMgr. Alexandra TarkovičováMgr. Alexandra TarkovičováMgr. Alexandra Tarkovičová

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJPREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a ŽPOdbor regionálneho rozvoja, územného plánu a ŽP
Oddelenie podporných programovOddelenie podporných programov

ee--mail: mail: tarkovicovaa@vucpo.sktarkovicovaa@vucpo.sk
tel. č.tel. č.: 051/7460435: 051/7460435
web stránka:  web stránka:  www.vucpo.skwww.vucpo.sk


