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DEŇ EURÓPY SA NIESOL
V NEFORMÁLNEJ ATMOSFÉRE
Tento rok sme slávili Deň Európy 9. mája. Je to rovnaký deň
ako oficiálny dátum založenia Európskej únie.

N

ávštevníkov na bratislavskom
Hlavnom námestí však nečakali
žiadne oficiality, ale deň plný príjemnej atmosféry a zábavy pre všetky vekové kategórie. Program pobavil a zároveň
obohatil o vedomosti. Okrem počúvania
hudby sa mohli všetci zapojiť do kvízov,
súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich
s Európskou úniou. V stánkoch európskych veľvyslanectiev, kultúrnych centier,
európskych sietí, ako aj v stánku Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku
a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu sa návštevníci dozvedeli množstvo informácií o členských krajinách Európskej únie aj o príležitostiach, ktoré nám
EÚ ponúka.
Nechýbal ani stánok operačných programov Integrovaná infraštruktúra, Kvalita
životného prostredia, Rybné hospodárstvo,
Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, v ktorom sa mohli účastníci podujatia porozprávať o možnostiach čerpania eurofondov
a vyskúšať už tradičné Koleso šťastia o zaujímavé ceny. Zapojili sa aj odbor Centrálny
kontaktný útvar pre OLAF (ÚV SR), Gestor pre horizontálny princíp rovnosť mužov
a žien a nediskrimináciu (MPSVaR SR)
a Sekcia programov cezhraničnej spolupráce (MPaRV SR). „Deň Európy je spoločný
sviatok nás všetkých, pretože okrem národnej identity a občianstva máme aj európsku
identitu a občianstvo. Deň 9. máj, ktorý
symbolicky nasleduje po dni osláv konca
druhej svetovej vojny, nám každoročne pripomína, že to bola práve európska integrácia, ktorá po zničujúcom konflikte priniesla
svojim občanom už desiatky rokov trvajúci
mier a prosperitu,“ povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Stánok operačných programov, kde návštevníci získali informácie o čerpaní eurofondov a mohli aj vyhrať
zaujímavé ceny.

Okrem vystúpení populárnych skupín si mohli návštevníci Dňa Európy pozrieť na Hlavnom námestí
aj vystúpenia záujmových skupín z viacerých európskych krajín.

Vo večerných hodinách pobavili ľudí na
Hlavnom námestí kapely Korben Dallas,
Puding pani Elvisovej a Tolstoys. Na hlavnom pódiu sa vystriedali aj záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine a ďalších
európskych jazykoch. Organizátormi osláv
Dňa Európy v Bratislave boli Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku a Infor-

mačná kancelária Európskeho parlamentu
v SR. Partnermi podujatia boli Úrad vlády
SR v spolupráci s riadiacimi orgánmi Európskych štrukturálnych a investičných
fondov, Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Hlavné mesto Bratislava.
Text a foto: Úrad vlády SR
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UKÁŽ, ČO VIEŠ O EURÓPSKEJ ÚNII
Zmerať si svoje vedomosti o eurofondoch, ale aj o histórii
a geografii Európy, zaujímavostiach týkajúcich sa EÚ, jej
členských krajín či významných osobností. To bolo náplňou
už 12. ročníka súťaže Mladý Európan 2017.

Zástupcovia organizátorov súťaže Mladý Európan 2017 s víťazným tímom Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave.

J

ej finále sa konalo 6. júna v Bratislave.
Stretlo sa tu 13 súťažných trojčlenných
družstiev – víťazov regionálnych kôl.
Prvé miesto si v náročnej konkurencii
vybojovali študenti z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave Tomáš Vörös,
Martin Spurný a Július Krčmárik.
„Súťaž Mladý Európan dáva mladým
možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé
ceny. Zároveň sa zábavnou formou naučia veľa nového, napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších
pamätihodnostiach v EÚ. Verím, že aj
vďaka tejto súťaži získajú mladí lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy, ako
aj o možnostiach, ktoré im prináša EÚ
a ktoré si v rýchlosti bežného dňa nestih-
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Finálové otázky preverili vedomosti študentov z rôznych oblastí z prostredia Európskej únie.

aktuality

nú uvedomiť,“ povedal vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku Dušan
Chrenek.
Tri regionálne kolá
Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov, tento rok sa do nej zapojilo
viac ako sto gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Regionálne
kolá sa konali od 27. marca do 28. apríla
2017. Ich prvé kolo sa skladalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom mohli súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti vo forme krížovky. Do
tretieho kola regionálnych súťaží postúpili
tri najlepšie súťažiace družstvá, kde ich
čakali náročné vedomostné otázky z rôznych oblastí z prostredia Európskej únie.
Súťaž Mladý Európan organizuje Zastúpenie Európskej únie na Slovensku,
sieť informačných centier Europe Direct,
spoluorganizátorom je Úrad vlády SR ako
Riadiaci orgán Operačného programu
Technická pomoc. Záštitu nad súťažou
tento rok prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.
Mladý digitálny Európan
Okrem Mladého Európana si študenti
stredných škôl mohli vyskúšať aj súťaž

Mladý digitálny Európan. Hlavný rozdiel
spočíval v tom, že súťažiaci mali za úlohu
vyplniť vedomostný test o Európskej únii
prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Finále sa konalo
takisto 6. júna v Bratislave.
Úlohy preverovali komplexné vedomosti mladých z geografie, histórie, náuky
o spoločnosti, ako aj úroveň všeobecného
rozhľadu o EÚ. O tom, že test nebol jednoduchý, svedčí skutočnosť, že priemerná
úspešnosť žiakov v školskom kole bola
54,74 percenta a len 14 žiakov dosiahlo
úspešnosť nad 90 percent.
Finálová osmička vzišla z regionálnych
kôl súťaže, ktoré sa konali 9. a 10. mája.
Zapojilo sa do nich 1 958 stredoškolákov
zo 121 stredných odborných škôl a gymnázií.
Víťazi boli nakoniec dvaja. Na prvom
mieste sa umiestnili stredoškoláci Radovan Hančuľák z Evanjelického gymnázia
J. A. Komenského v Košiciach a Samuel
Tóth z Gymnázia M. Kováča v Banskej
Bystrici. Obaja dosiahli rovnaké skóre.

Tretie miesto obsadila Mária Csontos
z Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne,
štvrtý skončil Dominik Minárik zo Spojenej školy – Gymnázia v Sečovciach, piata
bola Lenka Vargová z tej istej školy. Víťazi si odniesli tablety a ďalšie vecné ceny.
V sprievode svojho pedagóga sa budú
môcť zúčastniť vzdelávacej exkurzie do
európskych inštitúcií v Bruseli. Do hlavného mesta Európskej únie pôjde aj šiesty
v poradí Marek Podžuban z Gymnázia
Pavla Horova v Michalovciach.
Najúspešnejšou školou s najvyššou
priemernou úspešnosťou žiakov v teste
v školských kolách sa stalo Gymnázium
Hansa Selyeho z Komárna. Žiaci z tejto
školy, ktorí sa zapojili do školského kola
súťaže, tiež pôjdu spolu s pedagogickým
dozorom na návštevu európskych inštitúcií v Bruseli.
Súťaž Mladý digitálny Európan organizuje Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.
Určená je pre žiakov druhých a tretích
ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Nadväzuje
na obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý
Európan.
Vladimír Tošovec
Foto: Úrad vlády SR, NÚCEM

Účastníci a zástupcovia organizátorov súťaže Mladý digitálny Európan 2017 počas finále 6. júna v Bratislave.
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PETER KOSTOLNÝ:

KOREKCIA NEZNAMENÁ KORUPCIA
Operačný program Technická pomoc má oproti ostatným
operačným programom niekoľko špecifík. O nich, ale aj
o viacerých verejne diskutovaných témach, rozdieloch
v riadení v štátnom a súkromnom sektore, ale aj o komunikácii
s médiami hovorí Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie
operačných programov Úradu vlády Slovenskej republiky.
Čím je operačný program Technická
pomoc špecifický?
Cez tento operačný program sa financuje Centrálny koordinačný orgán, Orgán auditu, Certifikačný orgán. Tieto
orgány riadia, metodicky usmerňujú
a kontrolujú všetky ostatné operačné
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programy. Operačný program Technická pomoc (OP TP) je špecifický aj tým,
že jeho prijímateľmi sú len štátne inštitúcie. Nekoná sa tu „súťaž o projekty“.
Sú tu aj ďalší prijímatelia, ktorí sa starajú o to, aby všetko prebehlo v súlade
so zákonom – Protimonopolný úrad,

Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, ktoré tiež majú
v kontrole svoju úlohu.
Napríklad, kontrolu verejného obstarávania na národnej úrovni v zmysle zákona robí len Úrad pre verejné
obstarávanie. Preto projekt na finan-

rozhovor

covanie týchto aktivít predloží rovno
tento úrad, nemôže to urobiť nikto iný.
Finančné riadenie vykonáva Certifikačný orgán, kontrolu Orgán auditu.
Preto v tomto prípade nejde o dopytovo orientované projekty, ale takzvané
projekty technickej pomoci. Časť prostriedkov je určená pre vysoké školy
a tretí sektor. Podporujeme ich prostredníctvom partnerstva. Výzvy tu vyhlasuje riadiaci orgán, ktorým je Úrad
vlády SR. Drvivá väčšina zdrojov z OP
TP však ide na projekty technickej pomoci.
Operačný program Technická pomoc
teda priamo nepodporuje rozvoj regiónov, môže ich však nejako ovplyvniť?
Život v menej rozvinutých regiónoch
priamo neovplyvňujeme, pretože prijímateľmi sú ústredné orgány štátnej
správy. Financujeme ale informačno-poradenské centrá, ktoré sú vo všetkých 8 slovenských regiónoch. Tieto
zamestnávajú ľudí a poskytujú informácie priamo v regiónoch, a tak nepriamo pomáhajú lepšej implementácii
projektov priamej pomoci. Informačné
centrá poskytujú komplexné poradenstvo o celej podpore z Európskej únie.
Môžeme teda povedať, že OP Technická pomoc nepriamo ovplyvňuje aj život v regiónoch.
Na druhej strane, z médií sa na vás valí
kritika za predražené a zbytočné projekty.
Nedá sa to povedať takto jednoznačne.
Procesy v štátnej správe trvajú oproti
súkromnému sektoru dlhšie. Vo firme,
keď majiteľ vidí príležitosť, urobí rozhodnutie a podriadi tomu všetky nástroje vrátane napríklad nákupu, zatiaľ
čo v štátnej správe robíme to, čo nám
ukladá zákon. Pri nákupe prác, tovarov a služieb, samozrejme, podliehame
zákonu o verejnom obstarávaní. Dnes
sa už dostávame do takej polohy, že
samotný proces víťazí nad cieľom. Ale
pre nás by mal byť kľúčovým cieľ, napríklad rozvoj zaostalejšieho regiónu
prostredníctvom vybudovanej diaľnice, a nie proces, ktorým k nej dospeje-

Finančné opravy, takzvané korekcie, ak
boli uplatnené na úrovni operačného
programu alebo projektu, boli prakticky
vždy za pochybenia vo verejnom obstarávaní. Tu sa zasa dostávame ku skutočnosti,
že proces je veľmi komplikovaný, pričom
vo väčšine prípadov nešlo o podozrenie
zo zneužívania zverených prostriedkov
alebo kolúzneho správania, ale o formálne
nedostatky v procese.

me. Ten je síce tiež dôležitý, ale nemal
by byť dôležitejší ako samotný výsledok. Vzhľadom na to, že nás kontroluje
Európska komisia a audítori, dbáme na
to, aby celý proces prebehol absolútne
v poriadku. Je však veľmi komplikovaný a zdĺhavý. Už tam sa dostávame
do situácie, že čas, ktorý stratíme, je
v porovnaní so súkromným sektorom
obrovskou nevýhodou.
Z médií často počujeme o chybách, ktoré sa stali pri rôznych európskych projektoch.
Finančné opravy, takzvané korekcie, ak
boli uplatnené na úrovni operačného
programu alebo projektu, boli prakticky vždy za pochybenia vo verejnom
obstarávaní. Tu sa zasa dostávame ku
skutočnosti, že proces je veľmi komplikovaný, pričom vo väčšine prípadov
nešlo o podozrenie zo zneužívania zverených prostriedkov alebo kolúzneho

Procesy v štátnej správe trvajú oproti
súkromnému sektoru dlhšie. Vo firme, keď
majiteľ vidí príležitosť, urobí rozhodnutie
a podriadi tomu všetky nástroje vrátane
napr. nákupu, zatiaľ čo v štátnej správe robíme to, čo nám ukladá zákon. Pri nákupe
prác, tovarov a služieb, samozrejme, podliehame zákonu o verejnom obstarávaní.
Dnes sa už dostávame do takej polohy, že
samotný proces víťazí nad cieľom. Ale pre
nás by mal byť kľúčovým cieľ, napríklad
rozvoj zaostalejšieho regiónu prostredníctvom vybudovanej diaľnice, a nie proces,
ktorým k nej dospejeme.

správania, ale o formálne nedostatky
v procese.
Môžete to bližšie vysvetliť?
Zákon o verejnom obstarávaní sa vyvíja. Úrad pre verejné obstarávanie
máme na Slovensku 15 rokov, čo nie
je až taká dlhá doba. Dá sa povedať,
že sa stále učíme, musíme do zákona transponovať európske nariadenia
a smernice. Kľúčové však je, že sa princíp obstarávania v zásade nemení. Ide
o to, aby boli verejné zdroje vynaložené
efektívne, hospodárne, transparentne.
Na druhej strane treba povedať, že aplikačná prax týchto princípov sa časom
mení. Keď sa obstarávalo na začiatku
predchádzajúceho programového obdobia, tak napríklad v podmienkach
účasti sa žiadal preukázať obrat uchádzača za ostatné 3 roky za každý zvlášť.
Ako sa aplikačná prax vyvíjala, takáto
podmienka začala byť považovaná za
diskriminačnú na základe toho, že niekto mohol úhrnný obrat splniť aj za 1
rok fungovania. V tom čase tieto podmienky nikto nespochybňoval, lebo iné
sme nepoznali a považovali sme ich za
najlepšie pre naplnenie obstarávacieho
procesu.
A v čom je teda problém?
Tak ako sa zmienená aplikačná prax
vyvíjala, stalo sa nám, že audítori Európskej komisie sa napríklad v roku
2015 pozerali na obstarávania, povedzme z roku 2009, očami aplikačnej praxe
z roku 2015 a videli tam pochybenia.
Napríklad, v operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) sme
mali na začiatku implementácie kontrolný zoznam, na základe ktorého sme
posudzovali proces verejného obstarávania, ktorý mal 40 otázok a keď sme
končili, mal ich 120. To, čo prešlo cez
kontrolu v roku 2010, s nejakými formálnymi nedostatkami, už v roku 2013
v takej istej forme neprešlo.
Čo vám teda novinári najčastejšie vytýkajú?
Pýtajú sa, prečo sa uplatňujú takéto veľké korekcie, kto za to nesie zodpoved-
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nosť, či bude vyvodená voči konkrétnym osobám, aká a podobne. Tu treba
povedať, že pochybenia sú. Zaplatili
sme korekcie za to, aby sme uvoľnili
pozastavené operačné programy. To
znamená, že v nejakom okamihu sme
urobili manažérske rozhodnutie a pristúpili sme na uplatnenie korekcií, ale
tie sú v drvivej väčšine prípadov za formálne nedostatky v procese verejného
obstarávania. Vyvodením zodpovednosti voči prijímateľovi je uplatnenie
finančnej opravy, takúto kompetenciu
a aj povinnosť má riadiaci orgán. My,
ako riadiaci orgán, nemáme v zákone
žiadnu ďalšiu možnosť, ako voči prijímateľovi vyvodiť zodpovednosť. Samotná inštitúcia sa musí rozhodnúť,
či nájde vinníka, korekciu však musí
zaplatiť. To už ale nie je úlohou riadiaceho orgánu.
Naznačujete, že novinári nie veľmi rozumejú problematike európskych fondov?
Nič nenaznačujem, ale faktom je, že
mnohí z nich nechápu jednotlivé kompetencie. Na úrad vlády sme napríklad
dostali otázku ohľadom Úradu geodézie, kartografie a katastra. Aj pri ňom
sme uplatnili korekciu, cca 13,5 milióna eur, teraz ju musia zaplatiť na základe dohody o splátkach, ktorú sme
uzavreli v zmysle možností, ktoré nám
ukladá zákon. Vznikla dohoda, a tým
to pre nás po formálnej stránke končí. Novinári sa nás však pýtajú, prečo
nevyhodíme šéfku tohto úradu. Nevyhodíme ju preto, lebo úrad vlády, ako
bývalý riadiaci orgán OPIS, to nemá vo
svojej kompetencii. Kľúčové je v tomto
prípade mať predstavu o rámci kompetencií jednotlivých inštitúcií v riadení,
implementácii a kontrole európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Mám pochybnosť, či všetci novinári
napríklad vidia rozdiel medzi vládou
SR a Úradom vlády SR.
Nie je to pritvrdé, hodnotiť ich na základe jedného konkrétneho príkladu?
Nie je to jediný príklad, mohol by som
vám ich vymenovať viac. Ak však ešte
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Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR.

Novinári sa často pýtajú, prečo sa uplatňujú takéto veľké korekcie, kto za to nesie
zodpovednosť, či bude vyvodená voči
konkrétnym osobám, aká a podobne. Tu
treba povedať, že pochybenia sú. Zaplatili
sme korekcie za to, aby sme uvoľnili pozastavené operačné programy. To znamená, že v nejakom okamihu sme urobili
manažérske rozhodnutie a pristúpili sme
na uplatnenie korekcií, ale tie sú v drvivej
väčšine prípadov za formálne nedostatky
v procese verejného obstarávania. Vyvodením zodpovednosti voči prijímateľovi je
uplatnenie finančnej opravy, takúto kompetenciu a aj povinnosť má riadiaci orgán.

zostaneme pri korekciách, sú tam dva
kľúčové momenty, o ktorých je nutné
sa baviť. Korekcia neznamená korup-

cia. To si novinári často zamieňajú.
Je tam korekcia? Aha, to znamená, že
tam musí byť aj korupcia. Ale nie je to
pravda. Korekcia je finančná oprava za
pochybenie v procese. Na vysvetlenie
treba povedať, že finančná oprava je vo
finále iba navýšením národného spolufinancovania realizovaných projektov.
Nie je to pokuta ani niečo, čo sa dá ďalej nejako zosobniť. Ďalej je nutné vnímať, že finančné opravy sú štandardným nástrojom riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov
zo strany Európskej komisie. Neuplatňujú sa len na Slovensku, ale prakticky
v rovnakom rozsahu aj v ostatných kohéznych krajinách, ako ich dnes nazývame, ale aj u čistých prispievateľov.
Jaroslav Kizek
Foto: Monika Janigová

aktuality

SPOLU S PRÁZDNINAMI ODŠTARTOVALI
AJ ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
Od 1. júla tohto roku dostávajú firmy úradné rozhodnutia
a oznámenia výhradne prostredníctvom e-schránok. Týka sa to
právnických osôb zapísaných v obchodnom registri.

D

o konca júna prebiehalo prechodné obdobie, kedy sa elektronické
schránky právnických osôb automaticky aktivovali na doručovanie v momente prvého prístupu. Od začiatku júla
majú firmy schránky aktivované aj v prípade, že sa do nich doteraz nikto neprihlásil.
V praxi to znamená, že vám už do poštovej schránky nebudú chodiť žlté lístočky,
ale budete dostávať doručenky do svojej
e-schránky. Dostanete sa do nej na portáli slovensko.sk cez prihlasovací panel
„Prihlásiť sa na portál“ v pravom hornom
rohu domovskej stránky. Prehľadný postup
prihlásenia sa a ďalších úkonov spojených
s prácou s elektronickou schránkou nájdete
aj na informačných videách, ktoré pripravila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Na stránke slovensko.sk kliknite dole na sekciu „Návody“,
potom na odkaz „Videonávody“.
Vstúpiť do svojej elektronickej schránky môžete len ak máte občiansky preukaz
s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobným kódom (BOK). Potrebujete aj
čítačku elektronických kariet, nainštalovaný softvér na prihlasovanie, na podpisovanie a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný na stiahnutie. Podrobné
informácie a linky na inštaláciu potrebných aplikácií nájdete na stránke slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“ v pravom
hornom rohu.
Podľa informácií NASES malo k 5. júnu
2017 vybavený elektronický občiansky
preukaz s čipom 151 883 štatutárov, 28 567
z nich však v tej dobe nemalo k nemu bezpečnostný osobný kód, bez ktorého sa do
elektronickej schránky nedostanú. Aktivovať si ho môžu na ktoromkoľvek zo 76
oddelení dokladov na celom Slovensku

Vstúpiť do svojej elektronickej schránky môžete len ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobným kódom (BOK).

Výhody elektronickej komunikácie
so štátom:
- Ak podanie zašlete elektronicky a autorizujete ho kvalifikovaným elektronickým
podpisom, zníži sa vám poplatok o polovicu.
- Podanie môžete realizovať v ktorýkoľvek
deň a z ktoréhokoľvek počítača, stačí prístup na internet a príslušný softvér.
- Neobmedzujú vás úradné hodiny, nemusíte čakať na pošte na vydanie úradnej
zásielky.
- Na prijaté správy vás upozorní notifikácia
na SMS alebo e-mail, ktorú si nastavíte vo
svojej e-schránke.
Zdroj: NASES

alebo v klientskych centrách. Celý proces
zaberie niekoľko minút. Ak nebudete mať
prístup do svojej e-schránky, môžete prísť
o dôležité informácie, napríklad zo sociálnej či zdravotnej poisťovne alebo o súdne či
exekučné rozhodnutia.

Pokiaľ plánujete používať občiansky
preukaz aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, požiadajte
o nahratie certifikátu na jeho elektronický
čip počas vybavovania nového občianskeho preukazu. Ak už nový preukaz máte,
obráťte sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo svojom regióne. Elektronický podpis nahrádza v elektronickom
svete vlastnoručný podpis potrebný pri
papierovom vybavovaní.
Elektronická komunikácia nemusí byť
pre každého jednoduchá. Ak narazíte na
akékoľvek ťažkosti, máte možnosť obrátiť
sa aj na ústredné kontaktné centrum NASES na telefónnom čísle 02 35 803 083.
Právnické osoby, ktoré nie sú zapísané
do obchodného registra, napríklad občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, budú mať elektronické schránky automaticky aktivované od 1. mája
2018.
Jaroslav Kizek
Foto: autor
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O PODPORU Z OP VÝSKUM A INOVÁCIE
MAJÚ PODNIKATELIA VEĽKÝ ZÁUJEM
Ministerstvo hospodárstva SR eviduje veľký záujem
podnikateľského sektora o podporu poskytovanú z Operačného
programu Výskum a inovácie vo svojej pôsobnosti. V prípade
3 výziev boli navýšené finančné prostriedky z dôvodu veľkého
záujmu zo strany žiadateľov.

C

ieľom Operačného programu Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je podpora inovácií, technologického transferu
a komplexná podpora malých a stredných
podnikov.
V auguste 2016 bola vyhlásená výzva
zameraná na podporu inovácií a technologického transferu, na ktorú bolo pôvodne
vyčlenených 175 miliónov eur. V dôsledku
veľkého záujmu zo strany podnikov bola
táto suma navýšená na 300 miliónov eur.
V rámci výzvy bolo doručených viac ako
500 žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP). Výzva bola
uzavretá v máji 2017 z dôvodu vyčerpania
vyčlenených prostriedkov.
Pre veľký záujem podnikateľov pristúpilo
ministerstvo k navýšeniu finančných prostriedkov aj pri ďalších dvoch výzvach určených pre podnikateľov. Výzva určená na
podporu novým a začínajúcim mikro-, malým a stredným podnikom, ktoré existujú
menej ako 3 roky, sa zvýšila z pôvodných 30
miliónov na 35 miliónov eur. Pri druhej výzve, ktorej cieľom je podporiť mikro-, malé
a stredné podniky existujúce minimálne 3
roky, sa navýšila pôvodná alokácia 40 miliónov na 50 miliónov eur. Počet doteraz
doručených žiadostí spolu za obidve výzvy
je viac ako 600. K uzavretiu výziev dôjde
ukončením aktuálneho hodnotiaceho kola,
takže podnikatelia majú poslednú možnosť
na predloženie svojich projektov.
Záujem o podporu z operačného programu Výskum a inovácie bol podporený aj
informačnými seminármi pre žiadateľov,
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V rokoch 2016 a 2017 zorganizovali Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra v jednotlivých krajských mestách 10 informačných seminárov.

ktoré boli organizované ku každej vyhlásenej výzve. Za roky 2016 a 2017 Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná
a energetická agentúra zorganizovali 10
informačných seminárov v jednotlivých
krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo
spolu viac ako 700 účastníkov. Záujemcovia
a žiadatelia majú možnosť získať informácie
aj elektronickou formou, telefonicky a prostredníctvom osobných konzultácií. Od
roku 2016 bolo zodpovedaných viac ako
3 600 podnetov k výzvam a k možnostiam
podpory z eurofondov.
Nové výzvy v zjednodušenom
elektronickom režime
V záujme uľahčiť podnikateľom proces
prípravy a predkladania žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásilo Ministerstvo

hospodárstva SR pilotnú výzvu, ktorá
ako historicky prvá umožní plne elektronické podávanie žiadostí a zároveň zjednodušené predkladanie príloh. Výzva je
zameraná na podporu mikro-, malých
a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Žiadateľ po novom pripravuje žiadosť spolu
s prílohami elektronicky prostredníctvom
verejného portálu ITMS2014+, po jej
odoslaní v tomto portáli ju následne podpíše elektronickým podpisom a odošle
ju prostredníctvom svojej elektronickej
schránky na portáli www.slovensko.sk.
V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami
teda žiadateľ nemusí žiadosť posielať v tlačenej podobe poštou. Zjednodušilo sa aj
predkladanie príloh. Žiadateľ už nemusí
ako prílohy k žiadosti predkladať žiadne

aktuality

potvrdenia štátnych orgánov a inštitúcií,
ako napríklad daňového úradu, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, pretože tieto údaje získajú príslušné orgány
pri administrovaní žiadosti z dostupných
registrov. Počet predkladaných povinných
príloh sa tak významne znížil.
V elektronickom režime budú fungovať
aj všetky ďalšie výzvy vyhlásené Ministerstvom hospodárstva SR. Okrem toho boli
usmerneniami upravené aj všetky doteraz
vyhlásené výzvy tak, aby aj v ich prípade
bolo možné podávať žiadosti elektronicky.
Viac o tejto téme sa dočítate v rozhovore
na strane 14.
Informovanie verejnosti
Ministerstvo hospodárstva sa okrem
prípravy a vyhlasovania nových výziev
intenzívne venuje aj komunikácii s verejnosťou. Jeho zástupcovia sa zúčastnili

Pre veľký záujem podnikateľov pristúpilo
ministerstvo k navýšeniu finančných
prostriedkov aj pri ďalších dvoch výzvach
určených pre podnikateľov. Výzva určená
na podporu novým a začínajúcim mikro-,
malým a stredným podnikom, ktoré
existujú menej ako 3 roky, sa zvýšila z pôvodných 30 miliónov na 35 miliónov eur.
Pri druhej výzve, ktorej cieľom je podporiť
mikro-, malé a stredné podniky existujúce
minimálne 3 roky, sa navýšila pôvodná
alokácia 40 miliónov na 50 miliónov eur.

na odbornom seminári pre podnikateľov
v rámci série podujatí SARIO Business
Link na veľtrhu CONECO v Bratislave. Pracovníci ministerstva predstavili
účastníkom aktuálne možnosti podpory
v rámci operačného programu Výskum

a inovácie s dôrazom na aktuálne vyhlásené výzvy. Ministerstvo hospodárstva
tiež participovalo na výstave Mladý tvorca 2017 v Nitre, kde okrem prezentovania
národného projektu Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry Inovujme.sk mali
účastníci možnosť získať aj všeobecné informácie o podpore poskytovanej z OP
VaI.
Naďalej prebieha aj intenzívna spolupráca a komunikácia medzi ministerstvom a informačno-poradenskými centrami v jednotlivých krajských mestách,
a to najmä v súvislosti s organizovaním
informačných seminárov pre žiadateľov
a poskytovaním čo najkvalitnejších informácií o OP VaI všetkým cieľovým skupinám priamo v regiónoch.
Text a foto:
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo hospodárstva SR

POCHVÁĽTE SA
SO SVOJÍM PROJEKTOM
Starostovia, primátori, predstavitelia regiónov či občianskych združení,
ste úspešní realizátori projektov a chcete, aby sa o tom
dozvedela širšia verejnosť?
Podeľte sa o svoje skúsenosti pri využívaní eurofondov,
predstavte svoj projekt.
Prídeme za Vami, spravíme o Vás článok do časopisu
EUROKOMPAS.
Viac informácií získate na telefónnom čísle 0917 236 138
alebo na e-mailovej adrese editor@mkreo.sk.
eurokompas | 11
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VEDECKÉ PARKY SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT
MÔŽU NAĎALEJ POČÍTAŤ S PODPOROU
Výskumná agentúra pokračuje v programovom období
2014 – 2020 v podpore univerzitných vedeckých parkov.
V rámci 2 výziev operačného programu Výskum a inovácie,
vyhlásených v uplynulom roku, uzatvorila zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP) s 5 slovenskými
univerzitami.

K

onkrétne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskou
univerzitou v Žiline, Technickou
univerzitou v Košiciach, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Celková
suma príspevku pre viac aj menej rozvinuté regióny predstavuje spolu 24 miliónov
eur. Prostriedky pochádzajú z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Podpora univerzitných vedeckých parkov nadväzuje na
projekty operačného programu Výskum
a vývoj z uplynulého programového obdobia.
Cieľom projektov je ďalšie posilňovanie
kvality výskumu na Slovensku. Pozitívny
vplyv budú mať aj na rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce. Pomôžu aj v prípade odstraňovania regionálnych rozdielov
a vytvárania desiatok nových pracovných
miest.

Univerzitný vedecký park v Žiline.

PODPORENÉ PROJEKTY VEDECKÝCH
PARKOV V ROZVINUTEJŠOM REGIÓNE

so Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave a Ústavom zoológie Slovenskej
akadémie vied (SAV).

PODPORENÉ PROJEKTY VEDECKÝCH
PARKOV V MENEJ ROZVINUTOM
REGIÓNE

Univerzitný vedecký park Univerzity
Komenského v Bratislave − II. fáza
Vďaka podpore z eurofondov má Univerzita Komenského v Bratislave (UK) možnosť
dobudovať svoj vedecký park špičkovou,
modernou výskumnou infraštruktúrou.
UK sa spolu so svojimi partnermi zameria
na nové výskumné úlohy a postupy v oblasti biomedicíny, enviro-medicíny, biotechnológií a spoločenských výziev pre 21.
storočie. Spolupracovať na projekte bude

Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave − II. fáza
Projekt je zameraný na výskum v piatich
vybraných oblastiach – informačné technológie, elektrotechnika, priemyselná biotechnológia, chemické inžinierstvo a stavebné
inžinierstvo. Univerzita na projekte spolupracuje s dvoma špecializovanými ústavmi
SAV, konkrétne s Elektrotechnickým ústavom a Ústavom anorganickej chémie, ako
aj s Univerzitou Komenského v Bratislave.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
pre inovačné aplikácie s podporou
znalostných technológií − II. fáza
Projekt Technickej univerzity v Košiciach je zameraný na inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií.
Technická univerzita v Košiciach tvorí
v projekte konzorcium s Prešovskou
univerzitou v Prešove a Univerzitou
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jedným z výstupov je aj podpora syner-
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Podporené projekty vedeckých parkov v jednotlivých slovenských regiónoch.

gickej spolupráce medzi akademickou, spoločenskou a hospodárskou
sférou s významným vplyvom na rozvoj košického a prešovského regiónu.
Medicínsky univerzitný vedecký park
v Košiciach (MediPark, Košice − II. fáza)
Projektovým zámerom je vybudovanie
Medicínskeho univerzitného vedeckého parku MediPark ako špičkového
národného a medzinárodného centra
pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti
medicíny. Cieľom zriadenia MediParku
je zabezpečenie efektívnej a dlhodobej
spolupráce medzi Univerzitou Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej troma
partnermi: Neurobiologickým ústavom
SAV, TUKE a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Univerzitný vedecký park Žilinskej
univerzity v Žiline − II. fáza
Projekt II. fázy Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

(UVP UNIZA) je zameraný na dobudovanie špičkového univerzitného vedeckého parku v rámci inteligentných
dopravných a výrobných systémov.
UVP UNIZA má potenciál byť hnacím
motorom inovačného a technologického rozvoja severozápadného Slovenska.
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
− II. fáza
Projekt s označením „Výskumné centrum Žilinskej univerzity – II. fáza“ má
za cieľ znižovanie regionálnych rozdielov či podporu inovatívnych firiem typu
start-up a spin-off. Výsledkom bude
zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska prenosom výsledkov výskumu
a inovácií do praxe.
Text a infografika: Odbor informovania
a komunikácie Výskumnej agentúry
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MARTIN HÚSKA:

ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ
ZÁŤAŽE JE NAŠOU PRIORITOU
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán
pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo historicky
prvú výzvu, v rámci ktorej je možné podávať žiadosti vrátane
príloh plne elektronicky. Martin Húska, generálny riaditeľ
sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva hospodárstva SR,
v rozhovore okrem iného vysvetľuje, čo to v praxi znamená pre
podnikateľov.
Ako vznikla myšlienka vyhlásiť výzvu,
ktorá umožní žiadateľom plne elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku?
Na úvod treba povedať, že nejde o nejaký
náhodný krok, ale je to súčasť dlhodobej
vízie rezortu hospodárstva, ktorej cieľom
je znižovanie administratívnej záťaže pre
podnikateľov. Zo strany podnikateľov
sme často dostávali spätnú väzbu, ktorá
hovorila o veľkej administratívnej záťaži a náročnosti pri podávaní žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (NFP) a preukazovaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku.
Vyhlásenie tejto výzvy v zjednodušenom
režime je našou odpoveďou na potreby žiadateľov a prijímateľov. Tento krok
osobitne pomôže malým a stredným
podnikateľom, ktorí majú obmedzené
kapacity a v minulosti ich administratívna náročnosť často mohla odradiť od
podania žiadostí. Iniciatíva v súvislosti
s elektronickým predkladaním žiadostí
a zjednodušeným overovaním podmienok prišla aj zo strany Úradu vlády SR
ako Centrálneho koordinačného orgánu,
ktorý vydal k tejto téme metodický výklad.
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Súvisí vyhlásenie tejto výzvy aj s iniciatívou podpredsedu vlády Petra Pellegriniho „Jedenkrát a dosť“?
Podstata iniciatívy „Jedenkrát a dosť“
je, že štát by opakovane nemal žiadať
údaje, ktoré mu už raz občania poskytli a ku ktorým má sám prístup. Takýto
princíp uplatňujeme aj pri predkladaní
príloh a preukazovaní splnenia podmienok v rámci tejto výzvy. Aj preto výzvu
predstavili na spoločnej tlačovej besede
vicepremiér Peter Pellegrini a náš minister Peter Žiga. Uplatnenie princípu
„Jedenkrát a dosť“ je aj jedným z cieľov
Európskej komisie do roku 2020, a to nie
len u nás, ale v celej EÚ. Aj preto je dôležité ísť týmto smerom.
Poďme teda priamo k výzve. V čom je
najväčší rozdiel oproti predchádzajúcim
výzvam Ministerstva hospodárstva SR?
Prvé výrazné zjednodušenie je, že žiadosť o poskytnutie NFP možno podávať
výlučne elektronicky. Žiadateľ pripravuje žiadosť spolu s prílohami elektronicky prostredníctvom verejného portálu
ITMS2014+, po jej odoslaní v tomto portáli ju následne podpíše elektronickým
podpisom a odošle prostredníctvom svo-

jej elektronickej schránky na portáli www.
slovensko.sk. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami teda žiadateľ nemusí žiadosť posielať v tlačenej podobe poštou.
Druhý krok súvisí s už spomínaným
princípom „Jedenkrát a dosť“. Žiadateľ
už nemusí ako prílohy k žiadosti predkladať žiadne potvrdenia štátnych orgánov a inštitúcií, ako napríklad daňového
úradu, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, pretože tieto údaje získajú príslušné orgány pri administrovaní
žiadosti z dostupných registrov. Počet
predkladaných povinných príloh sa tak
významne znížil. Pripomeniem ešte, že
prostredníctvom portálu ITMS2014+ sa
podáva žiadosť aj s prílohami a cez elektronickú schránku sa podáva iba samotná podpísaná žiadosť o poskytnutie NFP.
Môžete povedať presné číslo, o koľko
sa znížil počet povinných príloh oproti
predchádzajúcim výzvam?
To je ťažké presne povedať, lebo počet
príloh v rámci výziev je rôzny s ohľadom na charakter výzvy. Doteraz žiadatelia prikladali k projektu v priemere 20
rôznych príloh, ktoré museli predkladať
ako v papierovej, tak aj v elektronickej

rozhovor

Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

forme. V aktuálne vyhlásenej výzve na
podporu kreatívneho priemyslu je počet
povinných príloh 5 až 7, podľa relevantnosti. Okrem menšieho počtu povinných príloh žiadosti sa znížil aj počet
príloh samotnej výzvy, čo opäť znamená
jednoduchšiu orientáciu vo výzve a nižšiu náročnosť pre žiadateľov pri príprave
žiadostí.
Čo podnikatelia, ktorí ešte nemajú aktivovanú elektronickú schránku?
Podnikateľom, ktorí nemajú aktivovanú
elektronickú schránku, nebudú môcť
príslušné orgány doručovať úradné dokumenty do tejto schránky. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si
aktivovali elektronickú schránku dobrovoľne, ešte pred automatickou aktiváciou schránok, ktorú vykoná správca
modulu elektronických schránok. Právnické osoby so sídlom na území Slovenska, zapísané v obchodnom registri, si
môžu dobrovoľne aktivovať elektronickú
schránku v momente prvého prihlásenia
sa do nej, automaticky im bude aktivovaná najneskôr 1. júla 2017, čiže mesiac
pred uzávierkou prvého hodnotiaceho
kola výzvy, ktorá je naplánovaná na 31.

júla 2017. Ostatným právnickým subjektom, ktoré nie sú zapísané v obchodnom
registri, napríklad živnostníci, budú
elektronické schránky automaticky aktivované 1. mája 2018. Do spomínaného
termínu si môžu tieto subjekty dobrovoľne aktivovať schránku prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej
schránky. Podnikateľom, ktorí majú
aktivované elektronické schránky, odporúčam nastaviť si e-mailové notifikácie
o prijatých podaniach do elektronickej
schránky, aby sa vyhli prípadným problémom v dôsledku neprečítania elektronických úradných dokumentov. Zároveň
podotýkam, že právnické i fyzické osoby
majú možnosť voľby, či budú s príslušným orgánom komunikovať elektronicky prostredníctvom elektronickej
schránky alebo v listinnej (papierovej)
forme.
Získavanie potvrdení z dostupných registrov ale musí znamenať zvýšenú záťaž pre úradníkov.
Áno, ale presne to bol náš cieľ – presunúť časť povinností od žiadateľov
k zamestnancom príslušných orgánov.
Ak zamestnanci nášho rezortu svojou

prácou uľahčia podnikateľom podávanie
žiadostí, tak toto opatrenie splnilo účel.
Môžu tieto opatrenia pomôcť žiadateľom
k tomu, aby boli menej závislí od služieb
rôznych sprostredkovateľských agentúr
a konzultačných firiem?
Sme presvedčení, že áno. Čím jednoduchší je proces prípravy a podávania
žiadostí o poskytnutie NFP, tým menšia
je potreba žiadateľov hľadať pomoc u externých firiem a agentúr.
Kto zabezpečuje implementáciu výzvy?
Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo
hospodárstva SR, ktoré bude zabezpečovať aj samotnú implementáciu. Ministerstvo má zabezpečenú synchronizáciu
elektronickej schránky na interné informačné systémy, takže predpokladáme
plynulý priebeh prijatia a registrácie žiadostí.
Zamestnanci sa museli pripraviť na
trochu odlišný systém práce pri elektronickom doručovaní žiadostí a overovaní
podmienok, respektíve získavaní potvrdení z dostupných registrov. Doteraz
sme boli zvyknutí na listinnú podobu
s podpismi zodpovedných osôb, teraz

eurokompas | 15

rozhovor

budú postupy zabezpečované v prevažnej väčšine prostredníctvom registratúrneho systému s väzbou na elektronickú
schránku.
Prečo ste zvolili pre zjednodušený režim
podávania žiadostí ako pilotnú práve
túto výzvu?
Bola to kombinácia okolností. Výzvu sme
mali podľa harmonogramu naplánovanú
na apríl 2017 a od začiatku bola pripravovaná na tento režim predkladania žiadostí. Ide tiež o obsahovo jednoduchšiu
výzvu s relatívne menšou alokáciou, takže ako pilotná výzva pre elektronické podávanie žiadostí sa nám zdala vhodná.
Môžete bližšie vysvetliť, na čo je výzva
zameraná a komu je určená?
Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi
číslo 4, ktorá je zameraná na rozvoj konkurencieschopných malých a stredných
podnikov v Bratislavskom kraji. Samotná
výzva je zameraná na podporu mikro-,
malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu.
Podporené môžu byť projekty realizované výlučne na území Bratislavského
kraja. Na výzvu sú vyčlenené 4 milióny
eur zo zdrojov EÚ.
Čo je hlavným cieľom tejto výzvy?
Cieľ výzvy je podporiť inovácie v podnikateľských aktivitách v oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré sú založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.
Podporené môžu byť projekty zamerané
na tvorbu nového alebo inovovaného
produktu, respektíve na inováciu produkčného procesu.
Aké konkrétne aktivity môžu byť v rámci výzvy podporené?
Oprávnené sú projekty realizované malými a strednými podnikmi, ktoré pôsobia v odvetviach kreatívneho priemyslu,
ako sú architektúra, reklama a marketing, dizajn a informačné a komunikačné
technológie. Oprávnená aktivita v rámci
výzvy je nákup nového dlhodobého majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, pri
inovácii produkčného procesu. Zároveň
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Treba povedať, že nejde o nejaký náhodný
krok, ale je to súčasť dlhodobej vízie
rezortu hospodárstva, ktorej cieľom
je znižovanie administratívnej záťaže
pre podnikateľov. Zo strany podnikateľov sme často dostávali spätnú väzbu,
ktorá hovorila o veľkej administratívnej
záťaži a náročnosti pri podávaní žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (NFP) a preukazovaní splnenia
podmienok poskytnutia príspevku.

môže byť súčasťou projektu aj zavádzanie
nástrojov elektronického podnikania,
marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností
a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu,
s výnimkou legislatívou požadovaných
školení.
Budú v takomto zjednodušenom režime
fungovať aj ďalšie výzvy?
Áno, všetky ďalšie výzvy vyhlásené Ministerstvom hospodárstva SR budú
umožňovať plne elektronické podávanie
žiadostí o poskytnutie NFP. Okrem toho
sme usmerneniami upravili aj všetky doteraz vyhlásené výzvy tak, aby aj v ich
prípade bolo možné podávať žiadosti
elektronicky.
Aké ďalšie opatrenia v prospech žiadateľov a prijímateľov realizujete?
Okrem elektronického podávania žiadostí o poskytnutie NFP a zjednodušeného predkladania príloh robíme aj
mnoho ďalších krokov, ktorých cieľom
je opäť uľahčiť prácu žiadateľom a prijímateľom. Ponúkame možnosť osobných
a telefonických konzultácií, odpovedáme
na písomné otázky, intenzívne spolupracujeme s informačno-poradenskými
centrami v jednotlivých krajských mestách, organizujeme informačné semináre
po celom Slovensku, dokonca osobitne
k procesu verejného obstarávania, keďže
ide o oblasť, ktorá často býva pre žiadateľov najviac problematická. Okrem toho
zverejňujeme rôzne podporné a pomocné dokumenty, ako napríklad príručka

k procesu verejného obstarávania, metodické pomôcky či odpovede na často
kladené otázky – takzvané FAQ. Zaviedli
sme tiež preddefinované formuláre niektorých príloh projektu a zjednodušené
vykazovanie výdavkov. Snažíme sa, aby
všetky dokumenty určené žiadateľom
a prijímateľom boli písané čo možno najzrozumiteľnejšie.
Aké ďalšie výzvy pripravujete na tento
rok?
V harmonograme na rok 2017 je plánovaných ešte 7 výziev na podporu podnikateľských aktivít. K spomínanej výzve
do konca roka pribudnú ďalšie, zamerané napríklad na podporu výskumných
a vývojových aktivít v podnikoch alebo
v zoskupeniach podnikov, podporu sieťovania podnikov, podporu alternatívnych foriem podnikania alebo podporu
sieťovania neformálnych investorov podnikov.
Kde môžu prípadní záujemcovia nájsť
informácie o výzvach v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR?
Všetky dokumenty a informácie o operačnom programe Výskum a inovácie zverejňujeme na oficiálnom webovom sídle
operačného programu www.opvai.sk. Vo
vybraných častiach má Ministerstvo
hospodárstva SR vyhradené samostatné položky, čo má návštevníkom webového sídla pomôcť k ľahšej orientácii.
V prípade potreby informácií o jednotlivých výzvach odporúčame obrátiť
sa na kontakty uvedené priamo v konkrétnej výzve, keďže niektoré výzvy sú
implementované Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou a niektoré
priamo na úrovni Ministerstva hospodárstva. V rámci každej výzvy je možné
využiť telefonické a osobné konzultácie,
ako aj adresovanie otázok elektronicky.
Ku každej vyhlásenej výzve tiež organizujeme informačné semináre, kde je
takisto možnosť diskusie a osobných
konzultácií.
Text a foto:
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo hospodárstva SR

aktuality

VÝZVA K PARTNERSTVU
PRE VYSOKÉ ŠKOLY
Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho systému, zatraktívniť
vysokoškolské vzdelávanie, zlepšiť pripravenosť absolventov na
prax. To sú ciele, ktoré chce dosiahnuť Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom spolupráce
s vysokými školami.

P

odľa výzvy, ktorú zverejnili v januári tohto roku, majú vysoké školy
možnosť získať až 300-tisíc eur.
„Do výzvy sa prihlásilo 11 vysokých škôl
a univerzít z celého Slovenska. Doterajší
prieskum ukázal, že väčšina z predložených projektov spĺňa prísne kritériá stanovené Úradom podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu (ÚPVII).
Každá z vysokých škôl prišla s konkrétnou predstavou skvalitnenia existujúceho alebo zavedenia nového študijného
programu venujúceho sa problematike
eurofondov,“ uvádza sa v informácii
z Komunikačného odboru ÚPVII.
Hlavným cieľom spolupráce je vytváranie nových, odborne vyškolených
administratívnych kapacít na riadenie,
monitorovanie, komunikáciu, ale aj budovanie sietí či samotnú kontrolu európskych štrukturálnych a investičných
fondov. S projektom sú spojené nové
možnosti financovania voliteľných predmetov na vysokých školách. Tie však
musia spĺňať prísne kritériá, ktoré hodnotí odborná komisia.
Držia krok s dobou
Projekty vysokých škôl obsahujú zavádzanie inovatívnych prvkov, ako je
mutual learning, learning by doing,
fungovanie informačných systémov vo
verejnej správe, rodová rovnosť, tradičné
metódy vzdelávania spolu s inovatívnymi metódami.

Spolupráca s vysokými školami by mala prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho systému i zatraktívneniu vysokoškolského vzdelávania.

Spolupráca s vysokými školami by
mala prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho systému, zatraktívneniu vysokoškolského vzdelávania a zlepšovaniu
pripravenosti absolventov pre prax. Zámerom je reagovať na súčasné trendy,
akými sú informatizácia, digitalizácia
a robotizácia, aby aj o niekoľko rokov
vedelo Slovensko ponúknuť kvalifikovanú pracovnú silu a inovácie. Po roku od
uzatvorenia partnerských zmlúv plánujú

prezentovať realizované projekty. Podľa
informácií z Komunikačného odboru
ÚPVII prekročil záujem zo strany vysokých škôl očakávania. O ďalšom ročníku
budú rozhodovať podľa konkrétnych výsledkov, ktoré prinesie vzájomná spolupráca.
Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu
Foto: Shutterstock
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OBJEDNAŤ SI MÔŽETE
AJ POSUNKOVOU REČOU
Kúpiť si kebab v hociktorom slovenskom meste dnes už nie je
žiadny problém. Prevádzky sú rôzne – bežné aj neobyčajné,
v niektorých vás dokonca obslúžia nepočujúci.

P

ráve to je prípad bratov Šarinovcov, ktorí od roku 2012 vedú sieť
predajní Deaf Kebab a dávajú
v nich prácu ľuďom so sluchovým postihnutím. „S bratom sme otvorili prvú
prevádzku vo Veľkom Krtíši. Predtým
sme boli na seminári nadácie Pontis,
kde sa okrem iného hovorilo aj o zákone o službách zamestnanosti. V ňom sú
možnosti na využitie príspevkov, ak zamestnávate ľudí so sluchovým postihnutím. My sme sa rozhodli využiť ich
v našej prvej prevádzke, konkrétne to
bol príspevok na zriadenie chránenej
dielne,“ hovorí starší z bratov Róbert,
jeho mladší brat Pavol je nepočujúci.
Nad nápadom podnikať v gastronómii uvažovali dlhšie, nešlo o prvoplánové rozhodnutie. Predajne rýchleho
občerstvenia fungujú ako sieť chránených dielní. Hlavným produktom je
kurací kebab s dôrazom na maximálnu
hygienu. Pridanou hodnotou je sociálny rozmer. Zákazníci svojím nákupom podporujú zamestnávanie ľudí
so sluchovým postihnutím, ktorí sú
v slovenských regiónoch veľmi ťažko
zamestnateľní.
„Využívame príspevok na prevádzkové náklady a príspevok na pracovného
asistenta. Tým pádom sa nám otvorila možnosť mať v prevádzke ešte jedného človeka akoby zadarmo. Takto
sme vedeli zamestnať k nepočujúcemu
zamestnancovi počujúceho asistenta,
ktorého sme nemuseli platiť z našich
peňazí,“ vysvetlil Róbert Šarina. Podľa jeho slov, takmer všetky prevádzky
využívajú príspevok na činnosť pracov-
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Po prvej prevádzke, ktorá vznikla vo Veľkom Krtíši, začali postupne pribúdať aj v ďalších slovenských
mestách. Dnes ide o sieť prevádzok.

ného asistenta v rámci národného projektu Podpora zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím operačného programu Ľudské zdroje.
Naučte sa nový jazyk
Netradičnou príležitosťou pre zákazníkov je možnosť objednať si jedlo v posunkovom jazyku. „Ak je u nás človek
prvýkrát a ani netuší, že tam pracujú
nepočujúci, tak sa mu prihovorí náš
asistent. Ak sa zákazník vráti viackrát,
je už na to naučený a chce sa s nepočujúcim dohodnúť. Nie je to taký problém. Niektorí si stále objednávajú bez
asistenta, iní s asistentom. V malých
mestách dobre fungujú sociálne kontakty, zákazníci poznajú nás, my zas

ich. Je to také osobnejšie,“ pokračuje
Róbert Šarina. Pre zamestnancov so
sluchovým postihnutím majú vytvorený špeciálny program podpory, pomáhajú im nájsť si zamestnanie aj mimo
tento projekt. V prevádzke Deaf Kebab
majú možnosť získať pracovné skúsenosti v prostredí, ktoré je pre ich postihnutie prispôsobené. Ako dodáva
prevádzkovateľ pobočky vo Veľkom
Krtíši, ani nepočujúci nemajú nič odpustené, musia zvládnuť všetko, okrem
počutia. S tým im pomáhajú asistenti.
Franšíza
Po tom, ako bratia Šarinovci otvorili
svoju prvú prevádzku vo Veľkom Krtíši, ich kamaráti sa rozhodli zriadiť

z regiónov

si podobné v mestách, kde žijú. Trom
z nich pomohli, a práve vtedy si uvedomili, že z predajní by mohla byť sieť.
Začali nad tým reálne uvažovať. Postupom času bolo nevyhnutné zaregistrovať si ochrannú známku. Partnerom
dávajú know-how, ako robiť kebab,
aké vybavenie a suroviny potrebujú.
Do jednotlivých prevádzok hľadajú
aj nepočujúcich zamestnancov, partner si musí nájsť priestor a počujúcich
pracovníkov. „Na začiatku sme nemali predstavu, že budeme, napríklad,
v desiatich mestách. Prvé prevádzky
mali naši kamaráti. Druhá po nás bola
v Prešove, tam je dokonca nepočujúci
majiteľ, náš kamarát. Keď sme otvorili
vo Veľkom Krtíši, tak hneď prišiel za
nami, že by si chcel tiež otvoriť takúto
prevádzku. Tretia predajňa bola v Krupine, tu bol bratov spolužiak, ktorý
robil prvý rok u nás, potom odišiel
do tohto mesta a otvoril si prevádzku.
Takto to išlo aj u niektorých ďalších,“
doplnil Róbert Šarina.

NÁRODNÝ PROJEKT
PODPORA ZAMESTNÁVANIA
OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
Operačný program: Ľudské zdroje.
Miesto realizácie: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský
kraj, Košický kraj.
Trvanie projektu: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019.
Zákazníci si môžu objednať jedlo v posunkovom
jazyku alebo majú možnosť komunikovať prostredníctvom asistenta.

poskytnúť pracovnú príležitosť. Práve
tento projekt bol prvým u nás, ktorý priamo informoval, že zamestnáva
nepočujúcich. Zákazníci sa hneď pri
vstupe do predajne dozvedia, že tam

Nepočujúci musia zvládnuť všetky úkony súvisiace s obsluhou zákazníkov, okrem počutia, s tým im pomáhajú asistenti.

Ako je to s ľuďmi?
Z radov nepočujúcich je o prácu
v rýchlom občerstvení záujem. V regiónoch, okrem Bratislavy, majú ľudia so sluchovým postihnutím veľký
problém nájsť si prácu. V tomto prípade majú v sieti chránených prevádzok
aj viac záujemcov, ktorým už nevedia

pracujú ľudia so sluchovým postihnutím a v prípade, že potrebujú pomoc,
môžu sa obrátiť na asistenta. S vyslovene negatívnymi reakciami zo strany
zákazníkov sa zatiaľ nestretli.
Jaroslav Kizek
Foto: Deaf Kebab

Výška nenávratného finančného
príspevku: 50 miliónov eur.
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným
postihnutím.
Cieľová skupina projektu:
- dlhodobo nezamestnané osoby,
- nezamestnané osoby, vrátane dlhodobo nezamestnaných,
- osoby so základným alebo nižším
sekundárnym vzdelaním,
- účastníci so zdravotným postihnutím,
- zamestnané osoby, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb.
Hlavná aktivita projektu:
Poskytovanie príspevkov podľa zákona
o službách zamestnanosti na podporu
zamestnávania občanov so zdravotným
znevýhodnením.
Realizácia projektu podporí zlepšenie
predpokladov integrovať občanov so
zdravotným postihnutím do pracovného procesu. Projekt prispeje k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných návykov a prispeje k zníženiu
rizika chudoby tejto cieľovej skupiny.
Kontaktné údaje:
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk
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PREDSTAVUJEME ORGÁN AUDITU
Keď sa povie orgán auditu, možno sa vám vybaví len
abstraktná predstava o náplni jeho práce a činnostiach, ktorým
sa pravdepodobne venuje. Automaticky sa vynorí obraz
o vážnych mužoch v oblekoch s kravatami či prísnych ženách
v upätých kostýmoch, s ktorými by ste radšej ani nechceli
prísť do kontaktu. Orgán auditu je vnímaný ako autorita,
ktorá so sebou prináša zdanie nepríjemností a problémov.
Skutočnosť však môže byť od tejto stereotypnej predstavy na
míle vzdialená. V nasledujúcich riadkoch vám orgán auditu
priblížime neformálnejším spôsobom a z iného uhla pohľadu.
Postavenie orgánu auditu v systéme
čerpania eurofondov, jeho význam a úlohy
Existencia spoľahlivého a funkčného orgánu auditu je jednou zo základných podmienok, ktoré umožňujú čerpanie eurofondov. Pre zámery tohto článku chápeme
pod eurofondmi prostriedky z Európskej
únie, ako aj iné prostriedky zo zahraničia,
poskytnuté Slovenskej republike, napríklad
na základe medzivládnych dohôd, ako sú
Nórsky finančný mechanizmus, Finančný
mechanizmus Európskeho hospodárskeho
priestoru a pod.
V Slovenskej republike plní funkciu orgánu auditu Ministerstvo financií Slovenskej
republiky, konkrétne sekcia auditu a kontroly, ktorá je samostatným organizačným
útvarom v riadiacej pôsobnosti ministra
financií. Najdôležitejšími úlohami orgánu
auditu sú najmä výkon vládnych auditov,
t. j. overovanie správneho fungovania systému implementácie eurofondov a následne
overenie oprávneného využitia finančných
prostriedkov v konkrétnych projektoch.
Zjednodušene povedané – orgán auditu
je predĺženou rukou Európskej komisie,
respektíve donorskej krajiny, ktorý je v hierarchii auditu a kontroly eurofondov na národnej úrovni posledným stupňom kontroly v rámci nastaveného systému. Orgán
auditu v rámci svojej pôsobnosti koná ne-
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závisle od ostatných orgánov podieľajúcich
sa na implementácii a čerpaní eurofondov.
Pred ním musia relevantné kontroly zabezpečiť ešte ďalšie orgány ako riadiaci orgán,
sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka či certifikačný orgán. V ideálnom
prípade, ak všetky tieto orgány správne
fungujú, orgán auditu na základe vlastného
overenia už len konštatuje, že systémy sú
funkčné a miera zistených chybných, respektíve neoprávnených výdavkov je nízka.
Pre členský štát to znamená, že Európska
komisia mu preplatí žiadané finančné prostriedky.
Činnosť orgánu auditu v programovom
období 2007 – 2013
V programovom období 2007 – 2013 orgán auditu overil oprávnenosť výdavkov na
vzorke výdavkov v sume takmer 4,6 miliardy eur v rámci stoviek projektov. Audítori
z tejto sumy verifikovali vo väčšine prípadov
každé euro, ktoré bolo použité v projektoch jednotlivých operačných programov
s rôznym zameraním. Orgán auditu nie je
teda jednostranne orientovaný, ale overuje
finančné toky, plynúce takmer do všetkých
oblastí verejného života (s výnimkou poľnohospodárstva), ktoré sa dotýkajú všetkých občanov. Či hovoríme o zdravotníctve,
vzdelávaní, doprave, životnom prostredí,

zamestnanosti, alebo sa zameriame na iné
oblasti, orgán auditu vo všetkých prípadoch
overoval, či boli tieto peniaze z eurofondov
použité správne a v rámci nastavených pravidiel. Inými slovami – orgán auditu chráni
a zastupuje záujmy občanov tým, že dohliada na použitie verejných prostriedkov
a kontroluje, či sa v súvislosti s ich používaním postupuje v súlade s európskou a národnou legislatívou a inými predpismi.
Prevenčná úloha orgánu auditu
Avšak overovanie systému riadenia a kontroly a oprávnenosti výdavkov tvorí iba časť
kompetencií orgánu auditu. Jeho ďalšou,
nemenej významnou, úlohou je prevencia
rizík a podpora pri riadení rizík v kontexte
ochrany finančných záujmov Európskej únie
a Slovenskej republiky. V rámci prevenčného mechanizmu orgán auditu na základe
výsledkov auditov prispieva ku skvalitňovaniu postupov a procesov pri implementácii
a riadení operačných programov. V praxi to
znamená, že orgán auditu nielen kontroluje
a identifikuje nedostatky a pochybenia, ale
formuláciou odporúčaní prispieva k tomu,
aby minimalizoval pravdepodobnosť ich výskytu v budúcnosti, napríklad aj podporou
zavádzania systému riadenia rizík. Zároveň
sa orgán auditu zapája do pripomienkovania
významných dokumentov, v prípade potre-
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by iniciuje zmeny legislatívy a iných predpisov, komplexne sleduje vývoj a smerovanie
trendov v oblasti výkonu auditov účasťou na
odborných konferenciách a porovnávaním
výsledkov z vykonaných auditov s inými
členskými štátmi Európskej únie.
Orgán auditu vo vzťahu k inštitúciám
Európskej únie
Povinnosť určiť funkčne nezávislý orgán auditu vyplýva členskému štátu Európskej únie
zo všeobecného nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Medzi Európskou komisiou a orgánom auditu
existuje veľmi úzke prepojenie, čo potvrdzuje aj ich vzájomná komunikácia či obojstranný tok informácií takmer na dennej báze.
Európska komisia podrobne monitoruje
činnosť orgánu auditu, ktorý sa aktívne podieľa aj na spolupráci pri tvorbe záväzných
dokumentov, nariadení a aktov na európskej
úrovni. Zároveň činnosť orgánu auditu podlieha overovaniu v rámci auditov Európskej
komisie. Pri poslednom audite Európskej

komisie, ktorý sa uskutočnil na jeseň v roku
2016, získal orgán auditu najlepšie možné
hodnotenie prvej kategórie, čo znamená,
že Európska komisia ocenila prácu orgánu
auditu a potvrdila, že sa môže na výsledky
vládnych auditov orgánu auditu spoľahnúť.
Ďalšou nadnárodnou inštitúciou, s ktorou prichádza orgán auditu do kontaktu,
je Európsky dvor audítorov – EDA. Orgán
auditu poskytuje EDA súčinnosť pri výkone auditov v rámci Slovenskej republiky,
pričom zohľadňuje ich závery a zistenia pri
svojej vlastnej audítorskej činnosti.
Slovo na záver
Orgán auditu predstavuje jeden z troch základných pilierov, na ktorom stojí mechanizmus čerpania a implementácie eurofondov. Jeho činnosť prispieva k vyššej efektívnosti, hospodárnosti a transparentnosti pri
ich čerpaní. Aj zásluhou riadneho a správneho plnenia úloh orgánu auditu bolo možné prefinancovať množstvo projektov, ktoré
prispeli k zlepšeniu každodenného života

obyvateľov Slovenskej republiky. Orgán auditu overil a naďalej overuje širokú škálu
projektov, aby svojou audítorskou prácou
zaručil Európskej komisii a donorom uistenie o ich oprávnenom a správnom použití.
V programovom období 2014 – 2020 čakajú na orgán auditu nové úlohy a výzvy, tak
ako aj na ostatné subjekty zapojené do implementácie jednotlivých programov a projektov, vrátane potenciálnych žiadateľov
alebo prijímateľov príspevku z eurofondov.
Prostredníctvom tejto rubriky sa bude orgán auditu snažiť sprostredkovať čitateľom
pohľad na svet eurofondov očami audítora
a oboznamovať čitateľov s aktuálnym dianím v tejto oblasti. Aj takouto cestou by orgán auditu rád prispel k zlepšeniu procesov
pri čerpaní prostriedkov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii na skvalitnenie
života v našej krajine.
Odbor plánovania a metodiky
sekcia auditu a kontroly
Ministerstvo financií SR
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PRÍPRAVA PROJEKTOV BUDE
O NIEČO JEDNODUCHŠIA
Množstvo byrokratických prekážok spojených s prípravou
eurofondových projektov bolo jedným z hlavných dôvodov
kritiky zo strany žiadateľov. Mnohí dokonca upustili od zámeru
využiť prostriedky EÚ práve preto, že príprava projektu by
im zabrala neúmerne veľa času i finančných prostriedkov.
Aj v tomto smere sa však situácia začína zlepšovať. Príprava
projektov je od tohto roka o niečo jednoduchšia.

P

odrobnejšie informácie k tejto
téme poskytol v rozhovore Matúš
Drotár, riaditeľ odboru metodiky
a koordinácie subjektov na sekcii Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
Zjednodušenie procesov, odstránenie
byrokratických prekážok. Toto nie sú
nové témy, o ktorých by sa začalo hovoriť len prednedávnom.
Vznikom Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu sa stala otázka zjednodušenia eurofondov
jednou z jeho hlavných priorít. A to aj
z dôvodu, že mnohí nadobudli dojem,
že o zjednodušení sa v posledných rokoch viac rozprávalo ako reálne vykonalo. Som preto rád, že môžem aj z tohto
miesta krátko informovať nielen o našich ambíciách v oblasti zjednodušenia,
ale tiež o konkrétnych opatreniach, ktoré
boli zavedené v nedávnej dobe do eurofondovej praxe.
Akým spôsobom ste pristupovali k príprave opatrení na zjednodušenie?
V prvom rade sme vychádzali z toho, čo
ľudí pri príprave projektov najviac trápi.
Takmer z každého dotazníka či prieskumu nám vyšlo, že vyžadovanie rôznych
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Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov na sekcii Centrálny koordinačný orgán
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
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druhov potvrdení a dokladov je jednou
z hlavných byrokratických prekážok pri
príprave projektov. A je jedno, či projekt pripravuje obec, podnikateľ alebo
nezisková organizácia. Každého z nich
predstava „behania“ po úradoch a s tým
spojená strata času a peňazí odrádzala
od prípravy projektu. Výnimkou neboli
ani prípady, kedy ministerstvo od žiadateľa vyžadovalo potvrdenie, za vydanie
ktorého bolo samo zodpovedné. Toto bol
hlavný podnet na to, aby sme pristúpili
k vytvoreniu takzvaného „centrálneho
dožadovania dokladov“.
V čom spočíva centrálne dožadovanie
dokladov?
V jednoduchosti povedané, ide o odstránenie povinnosti predkladať tie potvrdenia, ktorými štát disponuje. Ako príklad
môže slúžiť potvrdenie o daňových nedoplatkoch. Podmienku nebyť dlžníkom
na daniach musí spĺňať každý, kto žiada
o príspevok z eurofondov. Bez ohľadu na
to, či predkladá projekt na rekonštrukciu
materskej školy, školenie nezamestnaných alebo projekt v oblasti výskumu.
Doterajšia forma preukazovania spočívala v povinnosti vyžiadať potvrdenie
od príslušného daňového úradu a jeho
zaslanie na riadiaci orgán. Zavedením
centrálneho dožadovania dokladov táto
povinnosť zaniká. Žiadateľ už viac nebude musieť strácať čas a peniaze zháňaním
dokladov od daňových úradov, túto povinnosť zaňho prevezme štát, respektíve
konkrétny riadiaci orgán. Ten si priamo
v registri daňových dlžníkov overí, či žiadateľ je alebo nie je dlžníkom na daniach.
Žiadateľ tak ušetrený čas môže venovať
príprave projektu alebo inej činnosti.
Je to jediné potvrdenie, ktoré nebude
musieť žiadateľ predkladať, alebo je ich
viac?
Okrem potvrdení z daňových úradov nebude potrebné predkladať ani potvrdenia
zo zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného registra, registra
trestov a tiež inšpektorátov práce. Keďže
týmito údajmi štát disponuje, je na ňom,
aby si tieto informácie zabezpečil vo
vlastnej réžii. K tomuto napomáha naj-

Takmer z každého dotazníka či prieskumu
nám vyšlo, že vyžadovanie rôznych druhov
potvrdení a dokladov je jednou z hlavných
byrokratických prekážok pri príprave
projektov. A je jedno, či projekt pripravuje obec, podnikateľ alebo nezisková
organizácia. Každého z nich predstava
„behania“ po úradoch a s tým spojená
strata času a peňazí odrádzala od prípravy
projektu. Výnimkou neboli ani prípady,
keď ministerstvo od žiadateľa vyžadovalo
potvrdenie, za vydanie ktorého bolo samo
zodpovedné. Toto bol hlavný podnet na to,
aby sme pristúpili k vytvoreniu takzvaného „centrálneho dožadovania dokladov“.

mä integrácia nášho informačného systému ITMS2014+ s existujúcimi registrami verejnej správy. Práve vďaka tomu už
žiadatelia nebudú musieť predkladať celý
rad potvrdení, ktoré im doteraz strpčovali život.
Viete približne povedať, akú úsporu prinesie toto opatrenie?
Podľa našich výpočtov zavedenie centrálneho dožadovania ušetrí žiadateľom
až do 30 eur na správnych poplatkoch,
ktoré by museli vynaložiť na vyžiadanie
rôzneho druhu dokladov a potvrdení.
Z časového hľadiska pôjde o úsporu 2
až 3 dní, ktoré by museli žiadatelia stráviť ich vybavovaním. V neposlednom
rade však pôjde aj o úsporu na strane
výdavkov štátu, keďže nebude musieť
zabezpečovať vydávanie týchto potvrdení prostredníctvom svojich úradov a ich
pobočiek. Všetko sa zvládne elektronicky.
Odkedy platia tieto pravidlá? Boli už vyhlásené konkrétne výzvy, ktoré ich v sebe
obsahujú?
Tieto pravidlá boli zavedené do praxe
v priebehu mesiaca marec. Výzvy, ktoré
boli odvtedy vyhlásené, ich plne rešpektujú. Ako príklad uvediem výzvu vyhlásenú Ministerstvom hospodárstva SR
na podporu podnikateľov v kreatívnom
priemysle alebo výzvu Ministerstva zdravotníctva SR na modernizáciu nemoc-

níc. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude dôsledne
dohliadať na to, aby každá z výziev, ktoré
budú do budúcna vyhlasované zo strany
riadiacich orgánov, toto zjednodušenie
plne rešpektovala. K tomu využijeme
kompetenciu schvaľovania výziev. Každý
z riadiacich orgánov, ktorý by nerešpektoval tieto pravidlá, upozorníme, aby výzvu adekvátne upravil.
Prednedávnom sa verejnosť dozvedela
o zverejnení elektronickej výzvy, ktorú
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR.
Vedeli by ste nám priblížiť, v čom spočíva princíp elektronickej výzvy?
Ide o ďalšie opatrenie z „dielne“ Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na zjednodušenie
procesu predkladania projektov. Žijeme
v dobe, ktorá ponúka široké možnosti
elektronickej komunikácie, a svet eurofondov nemôže byť výnimkou. Ministerstvo hospodárstva SR prijalo ponuku
nášho Úradu vyhlásiť historicky prvú
elektronickú výzvu, teda výzvu, v rámci
ktorej sa budú projekty predkladať čisto
elektronickou formou. Bez potreby vytlačenia a zaslania čo i len jedného kusa
papiera. Veríme, že aj týmto spôsobom
uľahčíme život žiadateľom, ktorý budú
môcť zaslať svoj projekt v ktorúkoľvek
hodinu z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet.
Čo tí žiadatelia, ktorí nemajú prístup
k internetu, alebo tí, ktorí jednoducho
preferujú fyzickú prípravu a zaslanie
projektu?
Tí, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnú, že je pre nich jednoduchšie pripraviť projekt v listinnej podobe, môžu
tak urobiť. Riadiaci orgán bude povinný
rešpektovať aj takúto formu jeho predloženia.
Sme v štvrtom roku implementácie, veľa
výziev už bolo vyhlásených, nie je predsa
len trochu neskoro na zavádzanie takéhoto typu opatrení?
Riadiace orgány plánujú do konca tohto
programového obdobia vyhlásiť výzvy,
respektíve písomné vyzvania v objeme
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V informačno-poradenských centrách v jednotlivých krajoch analyzujú možnosť poslinenia kapacít o experta pre oblasť verejného obstarávania.

takmer 5 miliárd eur. Z môjho pohľadu
ide o dostatočne veľký balík finančných
prostriedkov, v rámci ktorých by mohli
byť opatrenia na zjednodušenie zavedené.
Asi nie je potrebné robiť komplikované
analýzy, aby sa zistilo, že verejné obstarávanie je jednou z najzložitejších tém
v eurofondoch.
A nielen v eurofondoch. Je to prierezová téma s viacerými aktérmi. Za Centrálny koordinačný orgán venujeme
verejnému obstarávaniu mimoriadnu
pozornosť. Už existujúca novela zákona
o eurofondoch, účinná od 1. júna 2017,
zavádza niekoľko opatrení na zjednodušenie v tejto oblasti. Okrem zvyšovania
limitov zákaziek s nízkou hodnotou,
ktoré, ako veríme, prinesie zásadné
zjednodušenie v procese verejného obstarávania, sa ruší doteraz existujúca
povinnosť vrátenia jeden a pol násobku
sumy za porušenie pravidiel verejného
obstarávania.
V oblasti ďalšej podpory žiadateľov
analyzujeme tiež možnosť poslinenia
kapacít na nami zriadených informačno-poradenských centrách o experta pre oblasť verejného obstarávania.
Tento by bol k dispozícii pre akúkoľvek
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otázku alebo pomoc pri riešení problému s verejným obstarávaním. Sme si
vedomí toho, že problém s prípravou
verejného obstarávania je najmä u menších žiadateľov, ktorí nemajú dostatočné
kapacity, schopné pripraviť podklady do
súťaže, a často sa obracajú na konzultačné spoločnosti so žiadosťou o pomoc.

V jednoduchosti povedané, ide o odstránenie povinnosti predkladať tie potvrdenia,
ktorými štát disponuje. Ako príklad môže
slúžiť potvrdenie o daňových nedoplatkoch. Podmienka nebyť dlžníkom na
daniach je podmienkou, ktorú musí spĺňať
každý, kto žiada o príspevok z eurofondov.
Bez ohľadu na to, či predkladá projekt na
rekonštrukciu materskej školy, školenie
nezamestnaných alebo projekt v oblasti
výskumu. Doterajšia forma preukazovania
spočívala v povinnosti vyžiadať potvrdenie
od príslušného daňového úradu a jeho
zaslanie na riadiaci orgán. Zavedením
centrálneho dožadovania dokladov táto
povinnosť zaniká. Žiadateľ už viac nebude
musieť strácať čas a peniaze zháňaním
dokladov od daňových úradov, túto povinnosť zaňho prevezme štát, respektíve
konkrétny riadiaci orgán.

Verím, že nielen oni by privítali bezplatné poradenstvo v oblasti verejného
obstarávania v rámci informačno-poradenských centier.
Aké ďalšie opatrenia plánujete zaviesť
do budúcna v oblasti zjednodušenia?
Jednou z našich priorít je ďalšie znižovanie povinných príloh. Stále máme pocit, že riadiace orgány vyžadujú od prijímateľov množstvo dokumentov, ktoré
nie sú nevyhnutné pre potreby hodnotenia projektov. Vidíme pomerne široký
priestor na spoluprácu s riadiacimi orgánmi, ktorej výsledkom bude redukcia
povinných príloh na nevyhnutné minimum. Druhou nemenej dôležitou témou je otázka skracovania lehôt. Nielen
v schvaľovacom procese, ale tiež v rámci kontroly. Nedodržiavanie lehôt, tak
na strane prijímateľov, ako aj na strane
riadiacich orgánov, môže skomplikovať
nábehovú krivku čerpania a spôsobiť
problémy pri dodržiavaní našich záväzkov smerom k Európskej komisii.

Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu,
sekcia Centrálny koordinačný orgán
Foto: Vladimír Kampf

aktuality

#EUINMYREGION
EURÓPA V MOJOM REGIÓNE
Celoeurópska kampaň nabáda občanov, aby objavovali
európske projekty vo svojom okolí.

T

ento rok sú na programe štyri iniciatívy – dni otvorených
dverí projektov, fotografická
súťaž, pátracia súťaž a blogová súťaž.
Ide o výzvu pre verejnosť, aby ľudia
navštívili projekty a podelili sa o fotografie a zážitky cez sociálne siete.
Počas dní otvorených dverí, ktoré sa
uskutočnili prevažne v máji, predstavili tisícky európskych projektov. Od
2. mája do 14. júna 2017 sa konala pátracia súťaž, od 2. mája do 28. augusta
fotografická a blogová súťaž. Tí, ktorí
sa zapoja do objavovania a hier, majú
možnosť vyhrať výlety po celej Európe.
Na Slovensku podporíme dni otvorených dverí projektov, fotografickú súťaž a blogovú súťaž.
Dni otvorených projektov
Začali v Košiciach 5. mája počas Dňa
Európy, pokračovali 9. mája v Bratislave na Hlavnom námestí. Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny a poznávací
program. Aj tento rok sa môžete tešiť
na Roadshow po stredných školách.

Blogovacia súťaž
Možnosť napísať blogový príspevok
v akomkoľvek jazyku o akomkoľvek
projekte financovanom EÚ vypršala
27. júna tohto roku. Štyroch jej víťazov
pozvú v októbri na Európsky týždeň
regiónov a miest ako plne akreditovaných novinárov s odbornou prípravou
v žurnalistike v oblasti mobilných aplikácií a storytellingu.
Fotografická súťaž do konca augusta
Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo

Ako na to?
Nájdite projekt financovaný Európskou
úniou.
Urobte fotografiu: Vlajka EÚ a informácie
o financovaní by mali byť jasne viditeľné
niekde na obrázku.
Odovzdajte až 3 fotky cez aplikáciu
Facebook/EUinmyregion.

Dôležité dátumy:
Zaslanie fotografií: 2. máj – 27. august 2017
Hlasovanie: 1. – 10. september 2017
Zasadnutie poroty: 11. – 14. september 2017
Oznámenie víťazov: 15. september 2017
Pobyt víťazov v Bruseli: 9. – 12. október 2017

cestujete. Zúčastnite sa fotografickej
súťaže Európa v mojom regióne (Europe In My Region), môžete vyhrať
dvojdenný výlet pre dvoch do Bruselu
a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť
fotku projektu, ktorý získal financovanie
z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli.
Nafoťte ho aj s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.
Termín na odoslanie až 3 fotografií
je 27. august 2017.

Vedeli ste, že tisíce projektov v celej
Európe dostávajú každoročne finančné
prostriedky z Európskej únie? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne organizátori akceptujú fotografie projektov,
spolufinancovaných nielen Európskym
fondom regionálneho rozvoja alebo
Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek
fondu EÚ, ak bude fotografia dokazovať
spolufinancovanie EÚ.

Text a foto: Úrad vlády SR
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ŠKOLSKÉ PROSTREDIE, KTORÉ VYCHOVÁVA
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo gymnázium
Jána Hollého v Trnave príspevok vyše 1,2 milióna eur na
dobudovanie dvoch podlaží. „Vytvorili sa tak miesta pre vyše
340 študentov, ktorí predtým študovali v starých priestoroch
mimo areálu školy,“ dodal riaditeľ školy Ľudovít Vanek.

J

e to nezvyčajné, že na stenách nemáte
žiadne čarbanice,“ zaujímalo vedúceho oddelenia DG Regio Európskej
komisie Andreasa von Buscha školské
prostredie na gymnáziu.
„To je preto, lebo aj prostredie vychováva a žiakom sme povolili graffiti na určených miestach v škole,“ odpovedal mu
riaditeľ školy.
Na gymnáziu študoval aj Vladimír Maruniak: „Históriu mám rád, ale ak máte
vlhké steny, vďaka čomu vám v triede
padá zo stropu na hlavu mokrá omietka,
tak to nie je nič príjemné.“
Dnes je táto skúsenosť už históriou.
Vďaka dostavbe dvoch nových podlaží
získalo gymnázium nové špecializované
učebne s modernou informačnou technikou, ktorú využívajú najmä pri výučbe
cudzích jazykov, pričom majú na oknách
moderné žalúzie, bezbariérový výťah,
budovy sú zateplené. „Naši žiaci majú
možnosť vzdelávať sa v štyroch cudzích
jazykoch, a to v angličtine, nemčine,
francúzštine a španielčine,“ teší riaditeľa
Ľudovíta Vaneka.
Škola oslávi v roku 2019 storočnicu od
založenia už v skutočných priestoroch
a s vybavením hodným 21. storočia. Za
túto dobu vychovala rad úspešných absolventov, medzi ktorými nájdeme aj
zvučné mená, ako slovenskú úspešnú reprezentantku v športovej streľbe Danku
Bartekovú a mnohých iných.
Príspevok z európskych štrukturálnych fondov si tu veľmi cenia, a preto okrem stien na to určených nenašli
predstavitelia Európskej komisie (EK)
na návšteve školy nikde ani čiarku, čo je
podľa skromných slov Ľudovíta Vaneka
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Vedúci oddelenia DG Regio Európskej komisie Andreas von Busch (vľavo) v rozhovore s riaditeľom gymnázia Ľudovítom Vanekom.

Gymnázium v Trnave má konečne dôstojnú novú tvár.

z regiónov

Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania
Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania
a modernizácie predškolských zariadení,
základných škôl a stredných škôl, vrátane
obstarania ich vybavenia.
Príspevok z EÚ zdrojov
1 251 117,03 eur
Začiatok a ukončenie realizácie projektu
01/2010 – 10/2010

Na úspechy ROP podľa generálneho riaditeľa Sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mareka Mitošinku nadviažu nové projekty v rámci IROP.

„najmä zásluha našich upratovačiek“, ale
iste v neposlednom rade aj vplyvu pedagógov.
Predstaviteľky EK Michaelu Stahl a Evu
Wenigovú zaujala aj rekonštrukcia trnavskej synagógy, ktorá dnes slúži ako galéria
mladého súčasného výtvarného umenia.
Diela mladých slovenských sochárov na
Bienále plastiky malého formátu si fotografovali viacerí návštevníci.
Ako zdôraznil kurátor výstavy Roman
Popelár: „Ide o jedinú pravidelnú prehliadku mladej sochárskej tvorby na Slo-

vensku a celkovo v EÚ sú len dve takéto
prehliadky, čo je dôležité pre vývoj umenia u nás.“
Príklady úspešne realizovaných projektov z Regionálneho operačného programu
sú dôležité pre budúcnosť, ako zdôraznil
aj generálny riaditeľ Sekcie programov
regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky Marek Mitošinka: „Keďže na ne
budú nadväzovať nové projekty v rámci
Integrovaného regionálneho operačného
programu.“

Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu
Cieľom osi 3 je zvýšenie kvality služieb
poskytovaných pamäťovými a fondovými
inštitúciami na miestnej a regionálnej
úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácie významných pamiatkových objektov v súvislosti so
zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho
využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom
ruchu.
Príspevok z EÚ zdrojov
640 491,75 eur
Začiatok a ukončenie realizácie projektu
01/2015 – 11/2015

Kontakty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11
fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
e-mail: inforop@land.gov.sk
www.ropka.sk
Zástupcovia Európskej komisie a predstavitelia školy pred rekonštruovanou budovou gymnázia Jána
Hollého v Trnave.

Stanislav Háber
Foto: autor
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implementácia ešif

INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII
EŠIF K 31. 5. 2017

Z

celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na
programové obdobie 2014 – 2020
(15,55 miliardy eur) sprístupnili
riadiace orgány v platných výzvach
a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného
príspevku ku dňu 31. 5. 2017 finančné prostriedky vo výške takmer
10,95 miliardy eur, čo predstavuje
70,42 % z celkovej alokácie (zdroj
EÚ).

Graf č. 1: Podiel alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach na celkovej alokácii (EÚ zdroje) jednotlivých programov a za EŠIF
celkom k 31. 5. 2017.
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Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku (ÚPPVII) na základe exportu údajov z ITMS2014+ dňa 1. 6. 2017 a RO
pre PRV.
Poznámka: V rámci PS INTERACT III sa nevyhlasujú výzvy, v rámci PRV sa v grafe uvádzajú len zverejnené výzvy na projektové opatrenia, na neprojektové opatrenia sa zverejňujú iba takzvané „Oznámenia o predkladaní žiadostí o podporu“ a v rámci nich sa nestanovuje alokovaný objem finančných prostriedkov na oznámenie.

Ku dňu 31. 5. 2017 boli v Slovenskej republike za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky
v hodnote 3,65 miliardy eur, čo predstavuje 23,47 % z celkovej alokácie (zdroj EÚ).
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Graf č. 2: Podiel kontrahovania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (EÚ zdroje) k 31. 5. 2017.
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Zdroj: ÚPPVII na základe exportu údajov z ITMS2014+ dňa 1. 6. 2017 a RO pre PRV a RO pre INTERACT III.
Poznámka: Kontrahovanie – suma príspevku zo zdrojov EÚ po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených
projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe zmlúv o poskytnutí NFP alebo rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP, ak
je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu (len neprojektové opatrenia PRV).
Ku dňu 31. 5. 2017 dosiahla Slovenská republika za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej
úrovni 1,018 miliardy eur, čo predstavuje 6,55 % z celkovej alokácie (zdroj EÚ).
Graf č. 3: Podiel čerpania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (EÚ zdroje) k 31. 5. 2017.
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ENGLISH SUMMARY
EUROPE DAY HELD IN AN INFORMAL ATMOSPHERE
This year, Europe Day was celebrated on 9 May. It is the
same day as the official date when the European Union was
founded. However, there were no official events to be expected
by visitors to the Hlavné námestie square in Bratislava. It
was a day full of pleasant atmosphere and entertainment
for all ages. The stands of the European embassies, cultural
centres, European networks, as well as in the stand of the
Representation of the European Commission in Slovakia and
the Information Office of the European Parliament allowed
visitors to learn a lot of information about the EU Member
States, as well as about the opportunities offered by the EU.
SHOW WHAT YOU KNOW ABOUT THE EUROPEAN UNION
Measure your knowledge of European Funds and compare
with others how much you know about the history and
geography of Europe, interesting facts regarding the EU, its
Member States and significant personalities. These issues
were the content of the 12th year of the 2017 Young European
competition. Its final round took place on 6 June in Bratislava.
There were 13 three-member contestant teams – the winners
of regional rounds. In demanding competition, the first place
was won by students from Gymnasium on Grösslingova
Street in Bratislava.
PETER KOSTOLNÝ: CORRECTION DOES NOT MEAN
CORRUPTION
"Financial adjustments, the so-called corrections, if applied
at the level of the operational programme or project, were
practically always made for errancy in public procurement.
Here we come to the fact that the process is very complicated,
where in most cases there was no suspicion of misuse of
entrusted funds or collusion behaviour, but there were
formal deficiencies in the process," replied Peter Kostolný,
Director General of the Operational Programmes Division of
the Office of the Government of the Slovak Republic, to the
question regarding the often publicised mistakes in various
EU-funded projects.
ELECTRONIC MAILBOXES STARTED OPERATING
ON THE SAME DAY AS THE SUMMER HOLIDAY BEGUN
As of 1 July 2017, firms and companies receive official
decisions and notifications exclusively through e-mail boxes.
There was a transition period till the end of June when legal
entities´ electronic mailboxes were automatically activated
for delivery at the time of first access. Since the beginning of
July, firms and companies have electronic mailboxes activated
even if no one has logged in yet. In practice, this means you
will no more receive yellow paper delivery notes to your
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physical mailboxes, but will instead receive delivery notes in
your e-mailbox.
ENTREPRENEURS ARE GREATLY INTERESTED
IN THE ASSISTANCE FROM THE OPERATIONAL
PROGRAMME RESEARCH AND INNOVATION
The Ministry of Economy of the Slovak Republic records
a great interest of the business sector in the assistance provided
from the Operational Programme Research and Innovation.
In the case of three calls, funds were raised due to enormous
interest by applicants. In August 2016, a call dedicated to
innovation and technology transfer was launched, to which
€ 175 million was initially allocated. As a result of the high
interest shown by businesses, this amount was increased
to EUR 300 million. More than 500 applications for a nonrepayable financial contribution were received within the call.
SCIENTIFIC PARKS OF SLOVAK UNIVERSITIES
CAN CONTINUE TO COUNT ON SUPPORT
The Ministry of Education, Science, Research and Sport of
the Slovak Republic has founded its Research Agency that
continues in the 2014–2020 Programming Period to support
university science parks. Within the framework of the two
calls of the Operational Programme Research and Innovation,
Research Agency has concluded contracts to provide a nonrepayable financial contribution to five Slovak universities.
These are in particular “Pavel Jozef Šafárik University” in
Košice, “Žilina University” in Žilina, “Technical University”
in Košice, “Comenius University” in Bratislava and “Slovak
Technical University” in Bratislava. Altogether for more and
less developed regions, the total amount of the contribution is
EUR 24 million. The funds come from the European Regional
Development Fund. The support of university science parks is
linked to the previous projects of the Operational Programme
Research and Development, and to the previous programming
period development.
MARTIN HÚSKA: REDUCING ADMINISTRATIVE BURDENS
IS OUR PRIORITY
"The first major simplification is that an application for a nonrepayable financial contribution may be made exclusively by
electronic means. Applicants prepare the applications together
with the attachments electronically via the ITMS2014+ public
portal. When applications are sent through this portal, the
applicants sign them with electronic signatures and send
them via their electronic mailboxes registered at the www.
slovensko.sk portal. Compared with the previous calls,
applicants do not have to send their applications in printed
form by post. The second step relates to the already mentioned
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"One Time and Enough" principle. Applicants no longer need
to submit, as annexes to the application, any endorsement
by state authorities and institutions, such as those by the Tax
Office, health insurance companies and Social Insurance
Company, since this information will be obtained by the
competent authorities when administering the application
from the available registers. Thus, the number of submitted
mandatory annexes has been significantly reduced," replied
Martin Húska, General Director of the EU Structural Funds
section of the Ministry of Economy of the Slovak Republic, to
the question regarding the difference between the electronic
and traditional procedures for joining the issued call for
a non-repayable financial contribution.
CALL TO PARTNERSHIP FOR UNIVERSITIES
Improve the quality of the education system, make higher
education more attractive, improve the readiness of graduates
for practice – these are the goals that the Deputy Prime
Minister’s Office for Investment and Informatization of the
Slovak Republic wants to achieve through cooperation with
universities. According to a call published in January this
year, universities have an opportunity to receive up to EUR
300,000. Eleven universities and higher education institutions
from all over Slovakia have joined the call. A recent survey
has shown that most of the submitted projects meet the
strict criteria set by the Deputy Prime Minister’s Office for
Investment and Informatization of the Slovak Republic.
YOU CAN ORDER ALSO IN A SIGN LANGUAGE
Buying kebabs in any Slovak city is no longer a problem.
Outlets are varied – both common and unconventional. But
in some kebab restaurants you are served by the deaf. This
is the case of the Šarin brothers who have been running
DeafKebab store network since 2012 and employing people
with hearing impairment. Almost all outlets in this network
use the government contribution to employ hearing impaired
as work assistants within the Operational Programme Human
Resources national project “Supporting the Employment of
People with Disabilities”.
INTRODUCING THE AUDIT AUTHORITY
When one says “audit authority”, we can only recall an abstract
idea of the content of their work and the duties they are
probably performing. We automatically imagine serious men
wearing suits and ties, or tough-looking women in up-andover costumes that you'd rather not want to come into contact
with. Audit authority is perceived as a serious body that brings
about inconveniences and problems. However, reality may be
remote from this stereotypical concept. The Audit Authority
is one of the three cornerstones of the mechanism for drawing
and implementing the European funds. Its activity contributes
to greater efficiency, transparency and economy of drawing
the EU funds.

PREPARING PROJECTS WILL BE A LITTLE EASIER
"First of all, we analysed what people are most worried
about when preparing projects. Nearly every questionnaire
or survey revealed that requiring different types of
endorsements, certificates and documents is one of the
major bureaucratic barriers to project preparation. And it
does not matter whether the project is being prepared by
a municipality, an entrepreneur or a non-profit organisation.
Each of them is discouraged to prepare the project by
the mere thought of "running" from one authority or
institution to another, having in mind the associated loss of
time and money. Not exceptional were even the cases when
a ministry requested from the applicant a confirmation,
for the issuance of which the very same ministry was
responsible. This was the main reason for us to come up
with the so-called "centralised requesting of documents".
In simple terms, it is about removing the obligation to
submit the endorsements, certificates and statements which
the State already has," said Matúš Drotár, Director of the
Department of Methodology and Coordination of Subjects
at the Central Coordination Unit of the Deputy Prime
Minister’s Office for Investment and Informatization of the
Slovak Republic.
# EUINMYREGION – EUROPE IN MY REGION
A pan-European campaign encourages citizens to discover
European projects in their neighbourhood. This year, four
initiatives are being launched – an open day of projects,
a photographic competition, a search competition and
a blogging competition. It is a challenge for the public to get
people to see projects and share their photos and experiences
through social networks.
THE SCHOOL MILIEU THAT EDUCATES
From the European Regional Development Fund,
Gymnázium Jána Hollého (grammar school) in Trnava
received a contribution of over EUR 1.2 million to
complete the construction of two floors. "This construction
work created rooms for more than 340 students who
had previously studied in the old premises outside the
grammar school campus," said Ľudovít Vanek, director of
the school.
INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION
OF THE EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT
FUNDS AS OF 31 MAY 2017
Of the total allocation of the European Structural and
Investment Funds for the 2014–2020 Programming Period
(EUR 15.55 billion), the Managing Authorities made accessible
funds of almost EUR 10.95 billion in the current calls and
invitations for potential applicants for a non-repayable
financial contribution as of 31 May 2017, representing 70.42%
of the total allocation (source: EU).
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