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ZÁPISNICA Z PIATEHO ZASADNUTIA VÝBORU PRE MIKROPROJEKTY 

PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020 

21. 2. 2018, Nowy Targ 

 

1. Otvorenie piateho zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

Dňa 21. 2. 2018 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu konalo piate zasadnutie 

Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 

2020. Na stretnutí sa zúčastnil pán Artur Harc, zástupca riaditeľa odboru územnej spolupráce 

Ministerstva investícií a rozvoja a zástupcovia oprávnených inštitúcií v súlade s prílohou č. 1. Piate 

zasadnutie Výboru pre mikroprojekty otvoril pán Bogusław Waksmundzki, predseda Zväzku 

Euroregión „Tatry“ vo funkcii predsedu Výboru pre mikroprojekty spolu s podpredsedajúcimi Výboru 

pre mikroprojekty p. Patríciou Janoškovou Hnátovou za Prešovský samosprávny kraj a p. Michalom 

Patúšom za Žilinský samosprávny kraj. 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti zasadnutia Výboru pre mikroprojekty 

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki na základe Prezenčnej listiny skonštatoval, že na 

zasadnutí je zúčastnených 9 členov s hlasovacím právom spomedzi 10 oprávnených.  
V súvislosti s tým je Výbor pre mikroprojekty uznášaniaschopný a môže prijímať záväzné rozhodnutia. 

Následne Predseda požiadal členov a pozorovateľov výboru pre mikroprojekty, aby podpísali 

Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti, ktoré tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

3. Prezentácia Programu rokovania Výboru pre mikroprojekty a zmien v Programe 

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, prezentoval program rokovania členom 

a pozorovateľom VpM. Predseda Výboru navrhol, aby bol obed presunutý na koniec rokovania.  

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, dal hlasovať o Programe rokovania Výboru pre 

mikroprojekty.  

ZA: 9            PROTI: 0                                            ZDRŽALO SA: 0 

Program rokovania Výboru pre mikroprojekty bol schválený jednohlásne (príloha č. 3). 

4. Prezentácia stavu realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a kultúra 

a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí. 

Pán Michał Stawarski, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry”, predstavil Prezentáciu stavu 

realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie 

na poľsko-slovenskom pohraničí, ktorá tvorí prílohu č. 4 k zápisnici. 

5. Určenie bodovej hranice od ktorej bude poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekty zo 

strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra. 
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Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, navrhol, aby bodová hranica od ktorej bude 

poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekty zo strešného projektu s názvom Spája nás príroda 

a kultúra, bola stanovená na 67 bodov.  

Pán Waldemar Wojtaszek, zástupca mesta Nowy Targ, navrhol, aby bol limit bodov, od ktorého bude 

poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekty, určený na 66 bodov. Následne pani Patrícia 

Janošková-Hnátová z Prešovského samosprávneho kraja navrhla, aby bodová hranica od ktorej bude 

poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekty, bola stanovená na 66,5 za podmienky dostupnosti 

finančných prostriedkov primerane k alokácii jednotlivých partnerov v druhej výzve. Návrh pána 

Wojtaszka bol zrušený z dôvodu nedostatočnej alokácie prostriedkov. Po diskusii bolo dohodnuté, že 

mikroprojekty, ktoré získali minimálne 66,5 bodov, budú finančne podporené z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.  

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, dal hlasovať o rozhodnutí č. 25 vo veci určenia 

bodovej hranice od ktorej bude poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekty zo strešného 

projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra (príloha č. 5).  

ZA: 8                       PROTI: 0                                ZDRŽALO SA: 1  

Rozhodnutie č. 25 vo veci určenia bodovej hranice od ktorej bude poskytnutý finančný príspevok na 

mikroprojekty zo strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra bolo prijaté pri jednom 

hlase „zdržal sa“ pána Waldemara Wojtaszka (príloha č. 5). 

6. Prezentácia mikroprojektov, ktoré sa nachádzajú na spoločnom poradovníku v rámci 

strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra, vedúcim partnerom strešného 

projektu a prijatie rozhodnutia vo veci schválenia zoznamu mikroprojektov, ktoré získajú 

finančnú podporu. 

Pán Miloš Handák poverený plnením funkcie vedúceho oddelenia strešného projektu Programu 

Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020, 1. priorita, zo Zväzku Euroregión „Tatry“, prezentoval spoločný 

poradovník mikroprojektov zo strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra. Postupne bol 

priblížený každý z mikroprojektov, ktorý získal 66,5 bodov a viac. O každom z nich sa hlasovalo. 

Všetky pripomienky a odporúčania členov Výboru pre mikroprojekty týkajúce sa mikroprojektov sú 

uvedené v prílohe č. 6 k zápisnici. 

Diskusia Výboru sa počas rokovania o prezentovaných mikroprojektoch okrem iného sústredila aj na 

mikroprojekty: č. INT/ET/PO/1/II/A/0132 (predložený v Prešovskom samosprávnom kraji Tatranskou 

horskou službou – dobrovoľným zborom, 32. pozícia v spoločnom poradovníku) a č. 

INT/ET/PO/1/II/A/0112 (predložený v Prešovskom samosprávnom kraji obcou Jezersko, 33. pozícia v 

spoločnom poradovníku), ktoré získali 66,5 bodov v hodnotení kvality. V tejto diskusii sa ujali slova: 

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, pani Patrícia Janošková-Hnátová z Prešovského 

samosprávneho kraja, pán Michal Patúš zo Žilinského samosprávneho kraja, pán Michał Stawarski, 

riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry”, pán Stanisław Pajor – národný kontrolór a vedúci 

oddelenia v Malopoľskom vojvodskom úrade, pani Agnieszka Pyzowska – riaditeľka EZÚS TATRY a pán 

Štefan Bieľak zo ZMOS. 

Pani Patrícia Janošková-Hnátová navrhla, aby bol mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/II/A/0112 schválený s 

podmienkou, že v prípade, že niektorý zo schválených žiadateľov nepristúpi k podpisu zmluvy, ev. v 

prípade vzniku úspor po podpísaní zmlúv s ostatnými mikroprijímateľmi z II. výzvy, budú tieto 

prostriedky určené na zvýšenie finančného príspevku pre mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/II/A/0112. 
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Pán Michał Stawarski a pán Stanisław Pajor vysvetlili, že Výbor pre mikroprojekty sa nerozhodol vo 

veci rezervného zoznamu a v súvislosti s tým budú všetky úspory určené na ďalšiu výzvu na 

predkladanie mikroprojektov. 

Predseda Výboru dal hlasovať o návrhu podanom pani Janoškovou-Hnátovou týkajúcom sa 

schválenia mikroprojektu č. INT/ET/PO/1/II/A/0112 s navrhnutou podmienkou. Výbor v hlasovaní 

odmietol tento návrh s výsledkom: 

ZA: 4                PROTI: 4                              ZDRŽALO SA: 1 

V súvislosti s tým Výbor rozhodol o poskytnutí finančného príspevku z EFRR pre mikroprojekt č. 

INT/ET/PO/1/II/A/0112 vo výške dostupnej alokácie Prešovského samosprávneho kraja v rámci II. 

výzvy na predkladanie žiadostí v strešnom projekte s názvom Spája nás príroda a kultúra. 

 

Po dokončení hlasovania o každom mikroprojekte dal predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, 

hlasovať o rozhodnutí č. 26 vo veci Zoznamu mikroprojektov, pre ktoré bolo schválené poskytnutie 

finančného príspevku z EFRR v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra 

(príloha č. 7). 

ZA: 9                PROTI: 0                           ZDRŽALO SA: 0 

Rozhodnutie č. 26 vo veci Zoznamu mikroprojektov, pre ktoré bolo schválené poskytnutie finančného 

príspevku z EFRR v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra bolo prijaté 

jednohlasne (príloha č. 7). 

7. Rozhodnutie vo veci Zoznamu mikroprojektov, pre ktoré nebolo schválené poskytnutie 

finančného príspevku z EFRR v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda 

a kultúra. 

V prípade mikroprojektov, ktoré získali menej ako 66,5 bodov sa Výbor rozhodol, že nezískajú 

finančný príspevok. Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, dal hlasovať o Rozhodnutí č. 27 

vo veci Zoznamu mikroprojektov, pre ktoré nebolo schválené poskytnutie finančného príspevku 

z EFRR v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra (príloha č. 8). 

ZA: 9          PROTI: 0                             ZDRŽALO SA: 0 

Rozhodnutie č. 27 vo veci Zoznamu mikroprojektov, pre ktoré nebolo schválené poskytnutie 

finančného príspevku z EFRR v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra bolo 

prijaté jednohlasne (príloha č. 8). 

8. Aktualizácia harmonogramu realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a 

kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí na rok 2018.  

Návrh harmonogramu realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné 

odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí na rok 2018 prezentovala pani Teresa 

Siaśkiewicz, manažérka strešného projektu Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, 

priorita 3., zo Zväzku Euroregión „Tatry“. 

Pán Waldemar Wojtaszek, zástupca mesta Nowy Targ, podal formálny návrh, aby bol termín 

zverejnenia III. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty 



            

4 
 

v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra posunutý z 12/2018 na 07/2018 r. 

Tento návrh nebol prijatý v hlasovaní. 

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, dal hlasovať o rozhodnutí č. 28 vo veci schválenia 

aktuálneho harmonogramu realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a kultúra 

a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí na rok 2018 (príloha č. 9).  

ZA: 8         PROTI: 0                              ZDRŽALO SA: 1  

Rozhodnutie č. 28 vo veci schválenia aktuálneho harmonogramu realizácie strešných projektov 

s názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom 

pohraničí na rok 2018 bolo prijaté s jedným hlasom „zdržal sa“ (príloha č. 9). 

9. Diskusia nad plánovanými zmenami v Príručke pre mikroprijímateľa strešných projektov 

v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

realizovaných Zväzkom Euroregión „Tatry“ v partnerstve s Prešovským samosprávnym 

krajom a Žilinským samosprávnym krajom. 

Zmeny v Príručke pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 realizovaných Zväzkom Euroregión „Tatry“ v partnerstve 

s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom prezentovala pani Teresa 

Siaśkiewicz, manažérka strešného projektu Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, 

priorita č. 3, zo Zväzku Euroregión „Tatry“. 

Členovia Výboru pre mikroprojekty súhlasili s navrhovanými zmenami. Pripomienky, ktoré vzniesol 

Prešovský samosprávny kraj, boli zaradené do plánovaných zmien v Príručke pre mikroprijímateľa 

(príloha č. 10). 

10. Rôzne. 

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, informoval o liste Antoniho Karlaka, v ktorom 

Predseda Komisie pre vybavovanie odvolaní oznamuje, že sa vzdáva funkcie. Výbor sa zhodol, že 

novým predsedom Komisie pre vybavovanie odvolaní vymenovaným Výborom pre mikroprojekty 

bude pán Bogusław Waksmundzki.  

Predseda Výboru, pán Bogusław Waksmundzki, dal hlasovať o rozhodnutí č. 29 vo veci aktualizácie 

zoznamu členov spoločnej poľsko-slovenskej Komisie pre vybavovanie odvolaní vymenovanej na 

dobu neurčitú (príloha č. 11).  

ZA: 9                     PROTI: 0              ZDRŽALO SA: 0 

Rozhodnutie č. 29 vo veci aktualizácie zoznamu členov spoločnej poľsko-slovenskej Komisie pre 

vybavovanie odvolaní vymenovanej na dobu neurčitú bolo prijaté jednohlasne (príloha č. 11). 

Riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry”, pán Michał Stawarski, prezentoval problém,  
ktorý sa vyskytuje pri zúčtovaní spoločného mikroprojektu, ktorý realizuje jediný prijímateľ. 

V súvislosti s tým, že postup uvedený v prílohe č. 14 k Príručke pre prijímateľa neupravuje zúčtovanie 

takéhoto mikroprojektu, bolo dohodnuté, aby bol návrh na zmenu obsahu v prílohe č. 14 k Príručke 

pre prijímateľa zaslaný na RO po dohodnutí a odsúhlasení všetkými vedúcimi partnermi a partnermi 

strešných projektov. Okrem toho boli prerokované omeškania pri zúčtovaní spoločných 

mikroprojektov, možnosť podávania čiastkovej správy o realizácii spoločného mikroprojektu 

a nezrovnalosti pri zúčtovaní vlastného mikroprojektu na slovenskej strane. 
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Plný zvukový záznam piateho zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 sa nachádza v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ a je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

 

 

 

 

Zapisovateľ 

 

Miloš Handák 

 

 

 

Predseda 

Výboru pre mikroprojekty 

Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

 

Bogusław Waksmundzki 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina. 

2. Vyhlásenia o nestrannosti a dôvernosti účastníkov zasadnutia. 

3. Program rokovania V. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty 

4. Prezentácia stavu realizácie strešných projektov s názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné 
odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí. 

5. Rozhodnutie č. 25 vo veci určenia bodovej hranice od ktorej bude poskytnutý finančný príspevok 
na mikroprojekty zo strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra. 

6. Podané pripomienky a odporúčania Výboru pre mikroprojekty spolu s výsledkami hlasovania. 

7. Rozhodnutie č. 26 vo veci Zoznamu mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného 
príspevku z EFRR v rámci strešného projektu pod názvom Spája nás príroda a kultúra. 

8. Rozhodnutie č. 27 vo veci Zoznamu mikroprojektov neschválených na poskytnutie finančného 

príspevku z EFRR v rámci strešného projektu pod názvom Spája nás príroda a kultúra. 

9. Rozhodnutie č. 28 vo veci schválenia aktuálneho harmonogramu realizácie strešných projektov s 
názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom 
pohraničí na rok 2018. 

10. Plánované zmeny v Príručke pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 realizovaných Zväzkom Euroregión 
„Tatry“ v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom. 

11. Rozhodnutie č. 29 vo veci aktualizácie zoznamu členov spoločnej poľsko-slovenskej Komisie pre 
vybavovanie odvolaní vymenovanej na dobu neurčitú. 

 


