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Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego 

ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020, który jest współfinansowany przez  

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 



Założenia projektu Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020: 

 stan prac Grupy Roboczej, 

 dotychczasowe ustalenia. 

 
Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” 



Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020  

Grupa Robocza 

Prace nad przygotowaniem nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 

2014-2020 prowadzi polsko-słowacka Grupa Robocza w składzie:  

 

Członkowie (z prawem głosu): 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (2 głosy) 

 Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi Republiki Słowackiej (2 głosy) 

 Preszowski Kraj Samorządowy (2 głosy) 

 Żyliński Kraj Samorządowy (2 głosy) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (1 głos) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (1 głos) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (1 głos) 

 Związek Euroregion „Tatry”, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki Polska (1 głos) 

 Kontrola 1-go stopnia – Małopolski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki (1 głos) 

 Stowarzyszenie Miast i Wsi Republiki Słowackiej (1 głos)  
 



Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020  

Grupa Robocza 
 

Obserwatorzy (bez prawa głosu): 
 

 Wspólny Sekretariat Techniczny 

 Biuro Rządu Republiki Słowackiej 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej 

 Forum Euroregionów Słowacji reprezentowane przez Združenie Region „Tatry” 

 Przedstawiciel Komisji Europejskiej  

 

Partnerzy społeczno-gospodarczy: 

 

 Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

 Region Podkarpacki NSZZ „Solidarnośc” w Krośnie 

 Regionalna Izba w Żylinie, Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa 
 Urząd Miasta Humenné 



Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020  

Grupa Robocza 

 

Dotychczas odbyło się siedem spotkań Grupy Roboczej: 

1) 09.08.2012 r. w Krakowie, 

2) 06.11.2012 r. w Krakowie, 

3) 28.02.2013 r. w Bratysławie, 

4) 18-19.04.2013 r. w Liptowskim Mikulaszu, 

5) 04-05.06.2013 r. w Myczkowcach, 

6) 17-18.09.2013 r. w Wysokich Tatrach,  

7) 20.11.2013 r. w Zakopanem.  

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 6-7 lutego 2014 r. w Kraju Żylińskim na Słowacji. 

  
  



Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020  

Stan przygotowań dokumentów do nowego Programu 

 

 zakończono prace nad analizą społeczno-ekonomiczną obszaru wsparcia 

Programu, 

 przygotowano projekt części strategicznej Programu, 

 zlecono wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 w dniu 17.12.2013 r. przekazano członkom Grupy Roboczej do konsultacji 

pierwszy projekt Programu w wersji angielskiej [konsultacje trwają do  

15.01.2014 r.] 

 

  
  



Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020  

Dotychczasowe ustalenia Grupy Roboczej dotyczą: 

 

1. Obszar wsparcia Programu 

2. Wybór celów tematycznych  

3. Budżet Programu i alokacja na poszczególne cele 

4. Kontynuacja Funduszu Mikroprojektów  

5. Maks. dofinansowanie z EFRR na poziomie 85% 

6. Możliwość wprowadzenia zaliczek dla beneficjentów 

7. Prowadzenie tematycznych naborów  
  



Obszar wsparcia PWT PL-SK 2014-2020  

Podstawowy obszar wsparcia obejmować miał tylko podregiony na poziomie NUTSIII 

bezpośrednio przyległe do granicy polsko-słowackiej, jednak ostatecznie zadecydowano  o 

poszerzeniu go po stronie polskiej o obszary, które stanowiły obszar wsparcia Programu 

Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 tj. powiat pszczyński, powiat myślenicki, 

podregion przemyski, oraz powiat rzeszowski i miasto Rzeszów. Po stronie słowackiej 

natomiast włączono okres Spiska Nowa Wieś z Kraju Koszyckiego. 

Po stronie polskiej Po stronie słowackiej 

 podregion bielski (NUTSIII) 

 podregion nowosądecki (NUTSIII)  

 podregion oświęcimski (NUTSIII) 

 podregion krośnieński (NUTSIII)  

 podregion przemyski (NUTSIII)  

+ powiat pszczyński (LAU1)  

+ powiat myślenicki (LAU1)  

+ powiat rzeszowski (LAU1)  

+ Rzeszów miasto grodzkie (LAU1)  

 Žilinský region (NUTSIII)  

 Prešovský region(NUTSIII)  

+ okres Spišská Nová Ves (LAU1)  



Cele tematyczne PWT PL-SK 2014-2020  

* W projekcie nowego Programu przesłanym członkom Grupy Roboczej w dniu 17.12.2013 r. Instytucja Zarządzająca wspólnie 

ze słowackim Koordynatorem Krajowym po konsultacji z ekspertami zaproponowały wykreślenie celu tematycznego 10b, 

wskazując na słabe powiązanie tego celu z głównym celem programu, znaczne rozdrobnienie działań zaplanowanych w ramach 

celu 10b oraz trudności w uzyskaniu efektu transgranicznego w projektach dotyczących tej tematyki. Swoje stanowiska w 

sprawie zachowania tego celu członkowie Grupy Roboczej mieli  możliwość przedłożyć do dnia 08.01.2014 r. Na tej podstawie 

ma zostać podjęta ostateczna decyzja. 

Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny 

6c 

 

Zachowanie i ochrona środowiska oraz 

promowanie efektywnego gospodarowania 

zasobami  

Zachowanie, ochrona, promowanie 

i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego  

7b 

Promowanie zrównoważonego transportu i 

usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów II-rzędnych i  III-rzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

7c 

Rozwój i usprawnianie przyjaznych 

środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) 

i niskoemisyjnych systemów transportu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych 

oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej  

10b * 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym 

szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania 

umiejętności, uczenia się przez całe życie  

Rozwój i wdrażanie wspólnych systemów 

kształcenia, szkolenia zawodowego 

i szkolenia 



Budżet Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 

Program 2007-2013 Program 2014-2020 

Alokacja według wkładu 

partnerów Programu 

PL SK PL SK 

85,91 mln 

EUR  

71,10 mln 

EUR 

100 mln 

EUR 

55 mln 

EUR 

54,72% 45,28% 64,52% 35,48% 

Razem  157,01 mln EUR 155,00 mln EUR 

W nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 przewidziano 

nieznacznie mniejszą kwotę dostępnych środków niż w Programie na lata 2007-

2013 (o 2,01 mln EUR mniej). 

Główna różnica dotyczy dużej dysproporcji pomiędzy wkładem finansowym do 

Programu zadeklarowanym przez polską stronę (100 mln EUR) i słowacką stronę 

(55 mln EUR).  



Alokacja środków PWT PL-SK 2014-2020  

 

 
  

  

Cel tematyczny  Priorytet inwestycyjny 
% Mil. EUR 

PL  SK  PL SK  Program  

6c 

Zachowanie i ochrona 

środowiska oraz promowanie 

efektywnego 

gospodarowania zasobami  

Zachowanie, ochrona, promowanie 

i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego  
50 50 50,00 27,50 77,50 

7b 

Promowanie 

zrównoważonego transportu i 

usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury 

sieciowej 

Zwiększanie mobilności regionalnej 

poprzez łączenie węzłów II-rzędnych i  

III-rzędnych z infrastrukturą TEN-T, w 

tym z węzłami multimodalnymi 

32 32 32,00 17,60 49,60 

Rozwój i usprawnianie przyjaznych 

środowisku (w tym o obniżonej emisji 

hałasu) i niskoemisyjnych systemów 

transportu, w tym śródlądowych dróg 

wodnych i transportu morskiego, 

portów, połączeń multimodalnych oraz 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej 

mobilności regionalnej i lokalnej  

4 4 4,00 2,20 6,20 
7c 

10b 

Inwestowanie w kształcenie, 

szkolenia, w tym szkolenie 

zawodowe, na rzecz 

zdobywania umiejętności, 

uczenia się przez całe życie  

Rozwój i wdrażanie wspólnych 

systemów kształcenia, szkolenia 

zawodowego i szkolenia 
8 8 8,00 4,40 12,40 

  Pomoc techniczna 6 6 6,00 3,30 9,30 

  
  SUMA / ŁĄCZNIE  100 100 100,00 55,00 155,00 

w przypadku podjęcia przez Grupę Roboczą decyzji o wykreśleniu 

celu tematycznego 10b alokacja z tego celu zostanie przesunięta do 

celu tematycznego 6c 
64,516% 35,484% 100% 



Założenia projektu Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020: 

 omówienie wstępnego projektu Programu Współpracy 

Transgranicznej PL-SK 2014-2020 

 Fundusz Mikroprojektów 

 projekty strategiczne Euroregionu „Tatry” 

 
Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów 



 

 cele tematyczne i priorytety,  

 przykłady działań,  

 zakładane produkty i rezultaty,  

 planowane finansowanie,  

 typy beneficjentów,  

 główne grupy docelowe 

 

Omówienie wstępnego projektu Programu Współpracy 

Transgranicznej PL-SK 2014-2020 



Fundusz Mikroprojektów PWT PL-SK 2014-2020  

 

 
  

  

Kontynuowany będzie Fundusz Mikroprojektów, jednak według nowych zasad 

odpowiadających założeniom polityki spójności na lata 2014-2020:  

 

 Fundusz Mikroprojektów realizowany będzie poprzez trzy oddzielne projekty 

parasolowe, a nie jak dotychczas jeden wielki projekt. 

 Projekty parasolowe realizować będą:  

 1) Euroregion Beskidy + WJT Żylina,  

 2) Euroregion Karpacki + WJT Preszów,   

 3) EUWT TATRY jako tzw. „jedyny beneficjent”  

 lub Euroregion „Tatry” + WJT Preszów i WJT Żylina, 

 

 Nie będzie wyodrębnionego celu tematycznego dla Funduszu Mikroprojektów, ale 

mikroprojekty będą realizowane w ramach wybranych 2 celów tematycznym: 

- 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego  

- 10 b  - Rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia 

zawodowego i szkolenia 

 



Fundusz Mikroprojektów PWT PL-SK 2014-2020  

 

 
  

  

 Proponowana alokacja środków dla Funduszu Mikroprojektów wynosi maks. 15% 

środków Programu, tj. 23,25 mln EUR, w tym: 

- 90%, tj. 20,925 mln EUR na cel 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

- 10% tj. 2,325  mln EUR na cel 10b - Rozwój i wdrażanie wspólnych systemów 

kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia 
 

 Mikroprojekty będą musiały mieć charakter wspólnych projektów, z partnerem 

wiodącym. Każdy mikroprojekt będzie musiał spełniać wszystkie 4 kryteria 

transgranicznego partnerstwa 

 Dofinansowanie zostanie utrzymane na poziomie 85%  

 Istnieje możliwość wprowadzenia zaliczek dla beneficjentów 

 Będą możliwe wydatki na małe inwestycje  

 Maksymalnie ujednolicone zostaną zasady rozliczania wydatków w mikroprojektach 

po obu stronach granicy m.in. poprzez wspólne zasady kwalifikowalności.  



Budżet Funduszu Mikroprojektów w Programie Współpracy 

Transgranicznej PL-SK 2014-2020 

Program 2007-2013 Program 2014-2020 

Alokacja na Fundusz 

Mikroprojektów wg 

wkładu partnerów 

Programu 

PL SK PL SK 

14,67 mln 

EUR  

12,09 mln 

EUR 

15,00 mln 

EUR 

8,25 mln 

EUR  

Razem FMP 26,76 mln EUR 23,25 mln EUR 

Podział na 3 projekty 

parasolowe w latach 

2014-2020 

 

nd 5 mln  

EUR 

2,75 mln 

EUR 

Na Fundusz Mikroprojektów przewidziano alokację w wysokości maks. 15% budżetu 

Programu. Duża dysproporcja pomiędzy wkładem finansowym do Programu 

zadeklarowanym przez polską stronę i słowacką stronę przekłada się również na 

proporcje wysokości alokacji na Fundusz Mikroprojektów widoczna jest również w 

mikroprojektach.  



Projekty strategiczne  

 

 

  
  

Rozważana jest możliwość zapisania w Programie Współpracy 

Transgranicznej PL-SK 2014-2020 projektów strategicznych (flagowych),  

czyli takich które spełniać będą jednocześnie trzy następujące warunki: 

 

a) będą posiadać strategiczne znaczenie dla współpracy transgranicznej, 

b) będą w znaczącym stopniu realizować wskaźniki programowe, 

c) będą wdrażane i/lub będą wywierać wpływ na cały lub większość obszaru 

pogranicza  

 

 



Projekty strategiczne 

 

 

  
  

Propozycje projektów strategicznych zgłaszanych przez Euroregion „Tatry”: 

 

 Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr 

 Opracowanie systemu transgranicznych połączeń komunikacji publicznej 

na polsko-słowackim pograniczu 

 Doskonalenie zawodowe pracowników instytucji publicznych polsko-

słowackiego pogranicza 

 Budowa polsko-słowackiego interaktywnego centrum wiedzy o walorach 

kulturowo-historyczno-przyrodniczych pogranicza  

 



Spotkanie konsultacyjne  

na temat polsko-słowackiej  

współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 

 
Nowy Targ, 15.01.2014 r. 

 

Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego 

ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020, który jest współfinansowany przez  

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 


