ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020

Názov národného projektu: Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a
makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný
prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie
využitie finančných prostriedkov)
V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
(,,EŠIF“), Programové obdobie 2014 – 2020, je národným projektom projekt, ktorý
z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu
a ďalších atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov s celonárodným dopadom, je
viazaný na stratégiu operačného programu (,,OP“) a realizácia jeho aktivít vychádza
z jasne stanovených národných politík alebo tieto politiky dopĺňa.
Aktivity realizované prostredníctvom národného projektu Koordinácia
a implementácia nástrojov podpory Európskej únie (,,EÚ“) a makroregionálnych
stratégií v Slovenskej republike (,,SR“) majú priniesť efekt celonárodného dopadu,
keďže sa očakáva väčšia zapojenosť subjektov zo SR, najmä do priamo riadených
programov EÚ a makroregionálnych stratégií, čo sa prejaví svojim podielom na
udržaní a raste slovenského hospodárstva a dosahovaní cieľov Stratégie Európa
2020.
Nástroje podpory EÚ1 slúžia na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri
riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Pre
účely zámeru národného projektu (NP) sa nástrojmi podpory EÚ rozumie:
1.
2.
3.
4.

Erasmus + (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),
Kreatívna Európa (Creative Europe Desk),
Európa pre občanov (Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR),
Program zamestnanosti a sociálnej inovácie (Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny),
5. Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME
(Ministerstvo hospodárstva SR),
6. Horizont 2020 (Centrum vedecko-technických informácií),
7. LIFE (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky),
8. Zdravie pre rast (Ministerstvo zdravotníctva SR),
9. URBACT III (Ministerstvo dopravy a výstavby SR),
10. Nástroj na prepájanie Európy – CEF (Ministerstvo dopravy a výstavby SR - za
oblasť dopravy),

Na rozdiel od programov financovaných z EŠIF, ktoré sú implementované členskými štátmi, resp. regiónmi, je
väčšina nástrojov podpory EÚ riadená a implementovaná centrálne - priamo generálnymi riaditeľstvami
Európskej komisie, resp. špecializovanými agentúrami – Uznesenie vlády SR č. 19 zo 17. januára 2018 k návrhu
Koordinácie nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike
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11. Nástroj na prepájanie Európy – CEF (Ministerstvo hospodárstva SR - za
oblasť energetiky),
12. Nástroj na prepájanie Európy – CEF (ÚPVII - za oblasť informatizácie),
13. Fond pre vnútornú bezpečnosť (Ministerstvo vnútra SR),
14. Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Ministerstvo vnútra SR).
Realizáciou aktivít dôjde k efektívnejšej koordinácií nástrojov podpory EÚ, ktorá je
administrovaná priamo Európskou komisiou, avšak členské štáty pri ich propagácii
na svojom území zohrávajú tiež kľúčovú úlohu. Je preto v záujme Slovenskej
republiky zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu pomoci manažovanej priamo na
úrovni rozpočtu EÚ a európskych štruktúr ako aj na úrovni rozpočtu Slovenskej
republiky. Primeraným usmerňovaním sa zabezpečí komplementarita programov
EŠIF v SR a Národného programu reforiem Slovenskej republiky čím sa dosiahne
znásobenie synergických efektov operácií financovaných z rôznych zdrojov.
Vzhľadom na:
•

uznesenie vlády SR č. 19 zo 17. januára 2018, ktoré priznáva ÚPVII funkciu
koordinátora nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ a makroregionálnych
stratégií v podmienkach SR,

•

programový (projektový) spôsob poskytovania pomoci z EŠIF, priamo
riadených programov EÚ a makroregionálnych stratégií,

•

špecifické postavenie žiadateľa projektu v štruktúre orgánov štátnej správy
SR,

•

jedinečné kompetencie žiadateľa v rámci implementácie aktivít,

•

spôsob plánovaných interakcií, prostredníctvom ktorých majú byť ciele
projektu dosiahnuté (koordinácia na úrovni ústredných orgánov štátnej
správy),

Príprava a nastavenie koordinačného mechanizmu si vyžaduje systémové a
komplexné riešenie na národnej úrovni. Projekt má dopad na systém riadenia
a organizačné zabezpečenie širokej skupiny subjektov na národnej aj regionálnej
úrovni, preto dopad a efektívne zavedenie mechanizmu koordinácie pre subjekty
SR by nebolo možné dosiahnuť prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy.
Kumulácia takto sústredených zdrojov bude viesť k efektívnemu využívaniu
administratívnych a inštitucionálnych kapacít s cieľom naplniť ambície reformy
verejnej správy.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
1 – Posilnené inštitucionálne kapacity
a efektívna verejná správa (VS)
Investičná priorita
Investície do inštitucionálnych kapacít a do
efektívnosti VS a verejných služieb, na národnej
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem
lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované
procesy VS
1.2 Modernizované riadenie ľudských zdrojov

Miesto realizácie projektu (na
úrovni kraja)
Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)
3. Prijímateľ2 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu3

(RĽZ) a zvýšené kompetencie zamestnancov
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický
kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Inštitúcie a subjekty VS; samosprávne kraje;
obce a mestá; právnické osoby a občania
(prijímatelia služieb VS)
zmysle Zákona č. 575/2001 o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy je Úrad podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu (,,ÚPVII”) ústredným orgánom
štátnej správy pre
a) riadenie, koordináciu a dohľad nad
využívaním finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie,
b) oblasť informatizácie spoločnosti,
c)oblasť investícií.
Uznesením vlády SR č.19 zo dňa 17.januára 2018
k návrhu Koordinácie nástrojov podpory EÚ
a makroregionálnych
stratégií
v Slovenskej
republike
bolo
vládou
ÚPVII
uložené
koordinovať nástroje podpory EÚ, iniciatívy EÚ a
makroregionálne
stratégie
v podmienkach
Slovenskej republiky a vypracovať Hodnotiacu
správu za príslušný rok.
Uznesením vlády SR č. 387 zo dňa 22. augusta
2018 bol schválený návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nové znenie. Predmetom úpravy zákona je
prechod úpravy pôsobnosti v oblasti koordinácie
prípravy
politík
regionálneho
rozvoja vrátane prechodu
štátnozamestnaneckých
vzťahov,
pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych
vzťahov zamestnancov, finančného, technického
a
materiálneho zabezpečenia
a
spisovej

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
3
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP
(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa
NP).
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agendy z Úradu vlády Slovenskej republiky na
ÚPVII k 1. januáru 2019.
Áno. Uvedené vyššie.

Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu
aktivít národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom
programe?
Obchodné meno/názov (aj názov
Úrad podpredsedu vlády pre investície
sekcie ak relevantné)
a informatizáciu (Sekcia Centrálny koordinačný
orgán)
Sídlo
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO
50349287

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
Nerelevantné.
národného projektu (ak
relevantné)4
Kritériá pre výber partnera 5
Nerelevantné.
Má partner monopolné postavenie Nerelevantné.
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov
Nerelevantné.
Sídlo
Nerelevantné.
IČO
Nerelevantné.
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový
rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
12/2018
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
1. štvrťrok 2019
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok
2. štvrťrok 2019
spustenia realizácie projektu
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
5
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
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Predpokladaná doba realizácie
projektu v mesiacoch
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

45 (04/2019 – 12 /2022)

3 343 857 EUR
3 343 857 EUR
0 EUR

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni,
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
o Uznesenie vlády SR č.19 zo dňa 17.januára 2018 k návrhu Koordinácie nástrojov
podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike,
o Uznesenie vlády SR č. 387 zo dňa 22. augusta 2018 k návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie. Predmetom úpravy zákona je prechod
úpravy pôsobnosti v oblasti koordinácie prípravy politík regionálneho
rozvoja vrátane prechodu štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych
vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a
materiálneho zabezpečenia a spisovej agendy z Úradu vlády Slovenskej
republiky na ÚPVII k 1. januáru 2019.
o Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o Stratégia Európa 2020,
o Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť,
o Partnerská dohoda SR 2014-2020,
o Operačný program Efektívna verejná správa,
o Operačný program Integrovaná infraštruktúra,
o Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové
obdobie 2014 – 2020,
o Národný program reforiem Slovenskej republiky,
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej len
„všeobecné nariadenie“), ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskom sociálnom fonde (ďalej
len „ESF“), Kohéznom fonde (ďalej len „KF“), Európskom poľnohospodárskom
fonde pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a Európskom námornom a rybárskom
fonde (ďalej len „ENRF“),
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra
2013 , ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“ : program Únie pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES,
č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES,
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra
2013 , ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú
rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES,

o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

o

o

o
o

o

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje
program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011
o iniciatíve občanov,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra
2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie
(EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje
európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho
začleňovania,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra
2013 , ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé
a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie
č. 1639/2006/ES,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra
2013 , ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum
a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra
2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o
zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014
o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020),
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES,
URBACT III Operačný program CCI 2014TC16RFIR003,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 zo 16. apríla 2014 ,
ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre
finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti,
boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie
Rady 2007/125/SVV,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014 ,
ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre
finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie č. 574/2007/ES,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014 ,
ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení
rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1382/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa ustanovuje program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 –
2020,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014 ,
ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných
záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie
č. 804/2004/ES,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014 z 11. marca 2014
o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti

falšovaniu (program „Pericles 2020“ ) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES,
2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES,
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o
Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného
poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ)
č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície,
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
Štatistika Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť (,,Note to
the attention of EaSI Committee members: EaSI coverage” z 28. 09. 2018) uvádza,
že v rámci Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie boli v rokoch 2004-2017
predložené iba 4 žiadosti zo Slovenskej republiky, pričom priemer je 20 žiadostí na
oprávnený štát; najviac žiadostí (135) bolo predložených z Talianska.
V prípade programu Horizont 2020 bolo za Slovenskú republiku predložených
v období 2014 – 2016 (k 1. 09. 2017) 1 901 žiadostí. Susedné štáty boli aktívnejšie
napr.: za Českú republiku bolo predložených v rovnakom období 4 385 žiadostí,
Maďarsko 4 874 a Poľsko 7 901. Najaktívnejším členským štátom pri predkladaní
žiadostí v rámci tohto programu je Spojené kráľovstvo s 49 412 predloženými
žiadosťami (Európska komisia, Generálneho riaditeľstvo pre Výskum a inovácie
,,HORIZON 2020 IN FULL SWING - Three Years On - Key facts and figures 20142016“, 2018) .
V marci 2018 bola publikovaná štúdia ,,Synergie medzi rámcovými programami
pre výskum a inovácie a Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi”6,
ISBN 978-92-79-69845-3, ktorú pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo pre
výskum a inováciu spracoval Spoločný inštitút pre inovačnú politiku (Joint
Institute for Innovation Policy). Štúdia skúmala synergie medzi EŠIF a programom
Horizont 2020, najväčším programom výskumu a inovácií v dejinách EÚ, ktorý
manažuje priamo EK, a na ktorého realizáciu je alokovaný najväčší objem zdrojov z
programov EÚ (cca 77 mld. EUR) a je jedným z kľúčových programov vedúcich
k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.
Štúdia poukázala na to, že celkový vývoj synergií je považovaný samotnými
aktérmi za premenlivý, príležitostný a skôr postavený na náhode ako na
systematickom postupe. Všetci aktéri zapojení do podpory synergií by mali preto
prevziať zodpovednosť za zlepšenie strategického rámca, komunikácie,
koordinácie a podpory tejto politiky. Zrozumiteľnejšie vymedzenie rolí medzi
jednotlivými aktérmi synergií by umožnilo efektívnejšiu a sústredenejšiu podporu
tvorbe synergií. Existuje potreba zabezpečiť zrozumiteľnosť konceptov a definícií
súvisiacich so synergiami ako aj cieľov a očakávaných dopadov. Je potrebné
6

„Synergies between Framework Programmes for Research and Innovation and European Structural and
Investment Funds” https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5e5627a-32fb-11e8-b5fe01aa75ed71a1/language-en

posilniť komunikáciu, zvyšovanie povedomia, koordináciu a hlavne monitorovanie
tejto politiky.
Štúdia okrem iného uvádza, že z pohľadu Národných kontaktných bodov
Horizontu 2020 by sa mala v záujme tvorby synergií zlepšiť komunikácia
s riadiacimi orgánmi EŠIF. Komunikácia môže pomôcť prekonať rozdielne
nastavenie dvoch rámcov: Horizont 2020 a EŠIF. Zvyšovanie povedomia
a komunikačné aktivity sú na základe prieskumu považované ako štartovacia čiara
pre budovanie synergií.
Pre výrazné zlepšenie návrhu a implementácie synergii v porovnaní so súčasným
stavom (synergie sú iba v začiatkoch a ich vytváranie je stále obmedzené
v závislosti od úrovne politickej podpory a očakávaní) by sa mali prijať opatrenia
ako napr.:
— rozvíjať dialóg a spoluprácu medzi zainteresovanými stranami účastnými
v EŠIF a v programoch priamo riadených EÚ,
— zlepšiť účasť a koordináciu aktivít všetkých zúčastnených aktérov (t. j.
Európskej komisie, riadiacich orgánov EŠIF, národných kontaktných bodov
2020, prijímateľov v programoch priamo riadených EÚ),
— zvýšiť celkové vytváranie synergií a rozšíriť ich rozsah prilákaním všetkých
zainteresovaných subjektov.
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov7 zámer NP
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
nerelevantné
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu.
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné
ich riešiť):
Pre väčšinu priamo riadených programov EÚ je na Slovensku vytvorený tzv.
národný kontaktný bod. Zodpovednosť za národné kontaktné body majú v
kompetencii ústredné orgány štátnej správy (ich rozpočtové organizácie)
zastrešujúce príslušné tematické oblasti. Národné kontaktné body vykonávajú
svoju činnosť izolovane. V súčasnosti každý národný kontaktný bod uplatňuje
rôzne prístupy k informovaniu verejnosti o možnostiach využívania nástrojov
podpory EÚ v rokoch 2014 - 2020. Kvalita, rozsah a zrozumiteľnosť informácií
o podmienkach zapojenia sa slovenských subjektov do týchto nástrojov sa líši,
celkovo však možno konštatovať, že povedomie verejnosti o možnostiach získania
finančných zdrojov z programov riadených a implementovaných centrálne
Európskou komisiou ostáva nízke.
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V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

Závažným nedostatkom doterajšieho prístupu časti zodpovedných inštitúcií na
Slovensku je izolovanosť nástrojov podpory EÚ medzi sebou, ale aj absencia
prepojenia vo vzťahu k ďalším finančným zdrojom EÚ, predovšetkým EŠIF.
Samotná európska legislatíva pre obdobie 2014-2020 zdôrazňuje potrebu
hľadania synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ.
Na Slovensku neexistuje funkčný koordinačný mechanizmus, ktorý by aktívne
podporoval synergické a komplementárne využívanie nástrojov podpory EÚ
a národných zdrojov. Jedným z dôvodov je, že nástroje podpory EÚ nemajú svojho
„gestora“, ktorý by dokázal riešiť systémové nedostatky a podporovať strategické
prepojenie s inými finančnými zdrojmi za účelom maximalizácie finančných
a nefinančných prínosov pre Slovenskú republiku.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
Žiadateľ ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za riadenie, koordináciu a
dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
disponuje odbornými kapacitami s primeranými skúsenosťami, aby tieto riadiace
aktivity jeho zamestnanci zabezpečili na dostatočne odbornej úrovni. Žiadateľ má
vytvorené existujúce štruktúry na zabezpečenie projektovej podpory, koordinácie
a finančného riadenia národných projektov financovaných z OP EVS.
Projektový tím sa bude skladať z projektového a finančného manažéra. Tieto úlohy
bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými pracovníkmi v rámci vlastnej organizačnej
štruktúry.
Žiadateľ v zmysle kompetenčného zákona predstavuje hlavnú autoritu v SR pri
usmerňovaní a metodickom riadení EŠIF. Má skúsenosti s realizáciou projektov
financovaných z EŠIF napr.:
-

-

ITMS kód: 311081D427, Zabezpečenie podpory pre architektonickú a
programovú kanceláriu a zabezpečenie služieb širokopásmového pripojenia
a sietí novej generácie,
ITMS kód: 301021C757, Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS,
ITMS kód: 301021C757, Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier 1,
ITMS Kód: 314011J794, Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov
(revízia výdavkov),

Výkon odborných aktivít súvisiacich s koordináciou bude zabezpečený vytvorením
nového organizačného útvaru v rámci organizačnej štruktúry žiadateľa (5 stálych
zamestnancov). V rámci inovovaných procesov koordinácie nástrojov EÚ sa
predpokladá zapojenie 8 zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, ktorí budú
vykonávať činnosti v jednotlivých VÚC (na už vytvorených Informačnoporadenských centrách), s cieľom koordinovať činnosti priamo v jednotlivých
regiónoch a odstrániť tak bariéry pre potencionálnych žiadateľov a zainteresované
strany vyplývajúce z nedostupnosti primeranej asistencie čo najbližšie k miestu
vykonávania svojej hospodárskej činnosti. Zainteresovaným zamestnancom bude

poskytovaná primeraná podpora od riadiacich pracovníkov jednotlivých útvarov,
v rámci ktorých budú organizačne zaradení, ako aj know-how ostatných útvarov
ÚPVII vzhľadom na existujúcu koncentráciu odborných skúseností ostatných
zamestnancov.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
Priamo riadené programy dnes ponúkajú pre slovenské subjekty širokú škálu
možností ako sa zapojiť do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore.
Slúžia na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných
problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Na ich implementáciu boli
prostredníctvom viacročného finančného rámca na roky 2014 - 2020 vyčlenené
finančné prostriedky v objeme presahujúcom 100 mld. EUR. Na obdobie rokov
2021-2027 táto suma ešte porastie.
Iba v prípade programu Horizont 2020 je súčasný príspevok EÚ vo výške 35,56
miliardy EUR na celkovo 20 167 financovaných projektov, čo predstavuje
v priemere 1,8 milióna EUR na jeden financovaný projekt. Zefektívnenie
koordinačných aktivít verejnej správy a lepšia dostupnosť informácií o priamo
riadených programoch pre potencionálnych žiadateľov a partnerov, ktoré
dodatočne (v porovnaní s existujúcim stavom úrovne koordinačných schopností
verejnej správy) vygenerujú iba 2 priemerne veľké projekty jediného priamo
riadeného programu EÚ predstavujú nezanedbateľný prínos implementácie
reformného zámeru v porovnaní s jeho nákladmi. Desaťpercentný nárast úspešných
projektov predložených subjektami so Slovenskej republiky iba v prípade tohto
programu by znamenal dodatočný prísun financovania v objeme 8,6 milióna EUR zo
zdrojov vyčlenených pre priamo riadené programy EÚ v porovnaní s aktuálnym
stavom (doteraz pridelený príspevok EÚ na projekty SR v programe Horizont 2020
za obdobie 2014-2018 predstavuje 86,4 mil EUR). Takéto zjednodušené porovnanie
nezohľadňuje ďalšie ekonomické a spoločenské prínosy vyplývajúce z realizácie a
výsledkov samotných projektov, či aktiváciu dodatočného (súkromného) kapitálu
na financovanie projektov.
Cieľom projektu je preto účinná koordinácia priamo riadených programov EÚ,
programov EŠIF riadených SR a makroregionálnych stratégií.
Špecifickým cieľom je lepšie horizontálne prepojenie
zodpovednými za programy EÚ v SR, ktoré umožní

medzi

subjektami

— využiť možnosti kombinovať podporu z rôznych nástrojov na podporu operácií a
úzku spoluprácu s orgánmi zodpovednými za implementáciu nástrojov na úrovni
EÚ a na národnej úrovni s cieľom poskytnúť prijímateľom viaceré možnosti
financovania,

— optimalizovať existujúce štruktúry na stanovenie oblastí, kde môžu nástroje
podpory EÚ a EŠIF pôsobiť synergicky a vzájomne sa dopĺňať a štruktúr pre
koordináciu na národnej úrovni,
— posilniť komplementárnosť a koordináciu medzi nástrojmi podpory EÚ a EŠIF v
súlade so svojimi príslušnými zodpovednosťami tak, aby účinne prispievali
k cieľom stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu,
— zvýšiť zapojenie subjektov zo Slovenskej republiky do priamo riadených
programov EÚ,
— zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach financovania z priamo riadených
programov EÚ.
Splnenie stanoveného cieľa sa sekundárne prejaví nasledovnými prínosmi:
- skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy,
- zvýšenie
povedomia
cieľových
skupín
o možnostiach
podpory
z
programov priamo riadených EÚ a o cieľoch makroregionálnych stratégií,
- zvýšenie kompetencií a odbornosti zamestnancov,
- zvýšenie absorpcie finančných zdrojov pochádzajúcich z programov EÚ
subjektmi zo SR,
- aktivácia dodatočného (súkromného) kapitálu na financovanie projektov,
- efektívnejšie dosahovanie cieľov národného programu reforiem,
- zvýšenie podielu príspevku SR na plnení cieľov Stratégie Európa 2020,
- zlepšenie kreditu Slovenskej republiky a jej pozície pri negociáciách viacročného
finančného rámca.
Realizácia projektu priamo prispieva k naplneniu ambícií OP EVS, špecifického cieľa
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy, nakoľko aktivity projektu
smerujú k zabezpečeniu optimalizácie procesov výkonu vecí verejných
a zabezpečeniu dostatočných inštitucionálnych kapacít a spôsobilosti, aby mohli byť
informácie zo strany VS poskytované cieľovým skupinám koncentrovaným
a udržateľným spôsobom. Projekt zároveň prispieva k dosahovaniu očakávaných
výsledkov špecifického cieľa 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie
zamestnancov nakoľko vytvára predpoklady pre zabezpečenie odbornej prípravy
administratívnych kapacít v špecifických oblastiach.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie
uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť
definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.8

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
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Cieľ národného
projektu

Merateľný
ukazovateľ
Počet
koncepčných,
analytických
a metodických
materiálov
(P0178)

Účinná koordinácia
priamo riadených
programov EÚ, EŠIF
a makroregionálnych
stratégií

Indikatívna
Aktivita
cieľová
projektu
hodnota
1
Aktivita 1

Počet
zrealizovaných
hodnotení, analýz
a štúdií (P0587)

2

Aktivita 1

Počet
zrealizovaných
informačných
aktivít (P0589)
Počet
zrealizovaných
školení, kurzov,
seminárov a iných
vzdelávacích
aktivít (P0595)

20

Aktivita 1

15

Aktivita 1

Počet osôb
zapojených do
vzdelávania
(P0729)

83

Aktivita 1

Súvisiaci
programový
ukazovateľ9
O0071 Počet
projektov
zameraných na
proces
monitorovania
a zlepšovania
poskytovaných
služieb
O0071 Počet
projektov
zameraných na
proces
monitorovania
a zlepšovania
poskytovaných
služieb
N/A

O0050 Počet
zamestnancov
zapojených do
vzdelávania
v oblasti
inovovaných
procesov
O0050 Počet
zamestnancov
zapojených do
vzdelávania
v oblasti
inovovaných
procesov

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak
relevantné)
Indikatívna
Aktivita projektu
Cieľ národného
Ukazovateľ
cieľová
projektu
hodnota
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
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Analýza, návrh
odporúčaní a opatrení,
Posilnenie synergií a
nastavený mechanizmus
komplementarít
koordinácie a efektívnej
medzi programami
spolupráce na zlepšenie
priamo riadenými EK
koordinácie medzi
a programami
programami priamo
riadenými SR v rámci
riadenými EÚ a EŠIF
spoločného riadenia
riadenými Slovenskou
republikou
Počet schválených
žiadostí o grant z priamo
riadených programov EÚ
predložených subjektami
zo Slovenskej republiky
alebo s účasťou
Zvýšenie zapojenia
partnerov zo Slovenskej
subjektov zo
republiky
Slovenskej republiky
Suma výdavkov za rok
v priamo riadených
uhradená EÚ na
programoch EÚ
projektoch z priamo
riadených programov EÚ
predložených subjektami
zo Slovenskej republiky
alebo s účasťou
partnerov zo Slovenskej
republiky
Počet uskutočnených
aktivít zameraných na
Zvýšene povedomia
zvýšenie povedomia
verejnosti
o priamo riadených
o možnostiach
programoch EÚ a
financovania z priamo
možnostiach synergie s
riadených programov
EŠIF programami EÚ, o výsledkoch
združených podľa
a efektoch
tematického zamerania
zrealizovaných
(PR aktivity, semináre,
projektov
workshopy, prezentácie
best practice, a pod.)
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov,
ukazovateľ.

1

Aktivita 1

nárast o 10
%

Aktivita 1

nárast o 10
%

Aktivita 1

20

Aktivita 1

doplňte údaje za každý merateľný

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.10
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
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Názov merateľného
ukazovateľa11
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

Údaje prijímateľa o výstupoch projektu

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa12

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Údaje prijímateľa o výstupoch projektu

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa13

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Údaje prijímateľa o výstupoch projektu

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa14

Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných
vzdelávacích aktivít

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Údaje prijímateľa o výstupoch projektu

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa15

Počet osôb zapojených do vzdelávania

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Údaje prijímateľa o výstupoch projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných iných
pre jednotlivé cieľové skupiny

dopadov,

ktoré

sa

dajú očakávať

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
14 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
15 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
11
12

Dopady

Cieľová skupina (ak
relevantné)
inštitúcie a subjekty VS

Skvalitnené systémy
a optimalizované procesy VS
Skvalitnené systémy
vyššie územné celky;
a optimalizované procesy VS;
Zlepšenie dostupnosti informácií
Skvalitnené systémy
obce a mestá;
a optimalizované procesy VS,
Zlepšenie dostupnosti informácií
Skvalitnené systémy
obyvatelia obcí a miest;
a optimalizované procesy VS,
Zlepšenie dostupnosti informácií
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

Počet16
22
8
2 890
5 645 981

12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Realizácia aktivity projektu „Koordinácia nástrojov EÚ“ je zameraná na:
- elimináciu izolovanosti programov priamo riadených EÚ medzi sebou ako aj
prelinkovanie týchto nástrojov na EŠIF, ktoré sú implementované Slovenskou
republikou a na makroregionálne stratégie.
- zlepšenie povedomia verejnosti o možnostiach získania finančných zdrojov
z programov riadených a implementovaných centrálne Európskou komisiou,
V rámci projektu budú realizované nasledujúce činnosti:
Analytická časť:
- spracovanie analýzy súčasnej situácie nástrojov podpory EÚ – zmapovanie ,,as is”
stavu najmä v oblasti priamo riadených fondov Európskou Komisiou,
identifikácia problémov v tejto oblasti, popis ,,to be” procesov v oblasti priamo
riadených fondov; preskúmanie a úprava súčasných kompetencií ÚPVII
v oblasti koordinácie nástrojov podpory EÚ, definícia kompetencií pre ÚPVII.
Spracovanie analýzy predpokladá zapojenie primeraného množstva partnerov
v súlade s princípom partnerstva,
- návrh koordinačného mechanizmu nástrojov podpory EÚ vrátane zabezpečenia
synergií a komplementarít medzi priamo riadenými fondmi a EŠIF,
- spracovanie komunikačnej stratégie – stratégia bude zameraná na identifikáciu
najvhodnejších komunikačných nástrojov a kanálov s cieľom upriamiť pozornosť
verejnosti na možnosti, ktoré so sebou prinášajú možnosti financovania
prostredníctvom
programov
EÚ
a makroregionálnych
stratégií,
zohľadňujúc vytváranie vhodných kombinácií podľa príbuznosti jednotlivých
programov EÚ ako i na nadväznosť programov EÚ na komunikačné plány
jednotlivých OP
16

Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

- plán vzdelávania administratívnych kapacít – plán vzdelávania bude obsahovať
hlavné zásady a ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre pracovné
pozície zapojené do realizácie NP. Vzdelávanie bude zamerané najmä na oblasť
priamo riadených programov EÚ - procesov, ktoré EK aplikuje pri administrácii
priamo riadených programov. Súčasťou bude oboznámenie sa s procesmi v rámci
novo navrhnutého koordinačného mechanizmu, identifikácia vzdelávacích aktivít
a oblastí pre zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania koordinačného
mechanizmu do ďalšieho programového obdobia a pod.
Implementačná časť:
- verejné obstarávanie a vykonávanie komunikačného akčného plánu na základe
zvolenej komunikačnej stratégie prostredníctvom nadlinkových a podlinkových
marketingových nástrojov.
Nadlinkové nástroje:
o Online marketing: webová stránka (v rámci projektu NASES - zriadenie
spoločného informačného portálu pre využívanie zdrojov EÚ - centralizácia
informácií, mapa programov, prelinkovanie na webové stránky národných
kontaktných bodov, EK, ostatných členských štátov, ktoré sú súčasťou
makroregionálnych stratégií, RO, SO atď.),
o Print – inzercia v tlačených médiách (napr. odborná tlač, média s celoštátnou
pôsobnosťou, média s regionálnou pôsobnosťou a pod.),
o PR kampaň – PR články v tlačených aj online médiách, rozhlasové a TV diskusie,
špecializovaná relácia,
o display (bannery, resp. reklamné plochy zobrazujúce sa napr. na webových
stránkach),
o Aktivity na sociálnych sieťach (SMM - social media marketing) –
webinár/videoinfografika umiestnená napr. na YouTube a pod.
Podlinkové nástroje:
o Event marketing – konferencie, výstavy, workshopy, tematicky zamerané
(napr. podľa príbuznosti programov a potenciálu kumulovania efektov ich
dopadov) podujatia, informačné semináre pre žiadateľov a pod.;
o PR komunikácia – tlačové konferencie, tlačové správy;
o Cielený marketing:
o prezentačné materiály a odborné publikácie (manuály, letáky, plagáty, brožúry,
roll-up bannery, DVD/CD);
o propagačné predmety (perá, USB kľúče, zápisníky, tašky, kalendáre, bloky a
iné);
-

koordinácia priamo riadených programov EÚ a zabezpečovanie synergií s EŠIF
a makroregionálnymi stratégiami:
o na základe spracovanej analýzy posúdenia súčasnej situácie v SR týkajúcej sa
nástrojov podpory EÚ budú identifikovaní vhodní zástupcovia jednotlivých
programov EÚ,

o zástupcovia jednotlivých programov EÚ budú o. i. menovaní do novovytvorenej
osobitnej odbornej komisie pri Pracovnej komisii pre koordináciu
a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi
podpory EÚ a SR,
o úprava organizačnej štruktúry na ÚPVII - bude zriadený útvar (cca 5 stáli
zamestnanci; 8 dočasní zamestnanci pôsobiaci v 8 samosprávnych krajoch
počas obdobia realizácie projektu), ktorý bude vykonávať činnosti v súlade
s postupmi a procesmi obsiahnutými v navrhnutom
koordinačnom
mechanizme,
o predpokladá sa, že budú vytvárané ad-hoc pracovné skupiny zložené zo
zástupcov orgánov SR zodpovedných za priamo riadené programy EÚ,
zástupcov RO/SO a makroregionálnych stratégií, ktoré budú koordinovať 5
zástupcovia ÚPVII. Cieľom formovania týchto ad-hoc skupín bude priebežne
plánovať a vykonávať opatrenia a činnosti v súvislosti s implementáciou OP
a priamo riadených programov EÚ, ktoré zabezpečia napr. vhodné načasovanie
a obsahové prepojenie (ciele, témy, oprávnenosť a pod.) pripravovaných
výziev/vyzvaní, nakoľko ich vzájomné synergické a komplementárne efekty
môžu predstavovať integrovaný rámec pre riešenie spoločných európskych
cieľov a globálnych výziev.
o v prípade potreby budú ad-hoc skupiny prizývať relevantných partnerov
v príslušnej oblasti,
o zodpovední zástupcovia programov EÚ a makroregionálnych stratégií, cieľové
skupiny, potencionálni žiadatelia a partneri budú mať možnosť zúčastniť sa
workshopov, seminárov, alebo vzdelávacích podujatí. Zástupcovia ÚPVII budú
mať možnosť absolvovať vzdelávacie aktivity, alebo pracovné stretnutia v SR
a zahraničí, s cieľom zvýšiť odborné znalosti zodpovedného personálu,
a zabezpečiť prenos know-how a best–practice od subjektov a členských štátov,
ktoré sú lídrami vo využívaní programov EÚ.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Aktivita 1
Koordinácia
nástrojov EÚ

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa sekcie
Očakávaný stav)
Optimalizovaná
koordinácia
nástrojov EÚ, EŠIF
a makroregionálnych
stratégií

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity

Žiadateľ

45

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku,

napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami,
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky
alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku
oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov
implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou
mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky
rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu Spôsob stanovenia výšky
národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie
výdavku
Predpokladané
finančné
prostriedky na
hlavné aktivity
Koordinácia
nástrojov EÚ
512 – Cestovné
náhrady

Celková
suma

Uveďte plánované vecné
vymedzenie

201 000 Cestovné náhrady (ubytovanie, Analýza minulých výdavkov
EUR stravné, diéty) zamestnancov spojených s podobnými
ÚPVII v súvislosti s účasťou na aktivitami
domácich
a zahraničných
aktivitách
súvisiacich
s koordináciou
priamo
riadených programov EÚ.

518 – Ostatné
služby

Spracovania analýzy posúdenia
1 942 864 súčasnej situácie v SR týkajúcej
EUR sa nástrojov podpory EÚ.
Návrh koordinačného
mechanizmu.

Analýza minulých výdavkov
spojených s podobnými
aktivitami, odhad rozsahu
osobohodín na niektoré
činnosti.

Spracovanie komunikačnej
stratégie.
Implementácia komunikačného
akčného plánu na základe
stratégie (mediálna kampaň,
informačné podujatia,
konferencie, workshopy).
Vzdelávanie zamestnancov
ÚPVII, kurzy, školenia,
workshopy – účastnícke
poplatky.
Zabezpečenie zahraničných
lektorov/expertov.
Prenájom priestorov na
organizáciu ad-hoc stretnutí
pracovných skupín.
Časopis Európska pridaná
hodnota
521 – Mzdové
výdavky

Hlavné aktivity
SPOLU
Predpokladané
finančné
prostriedky na
podporné aktivity

942 939 Mzdy určených zamestnancov
EUR ÚPVII (5 interných, 8 externých
po dobu 45 mesiacov).

3 086 803
EUR

Interné riadenie projektu výška výdavku je obvyklá v
danom odbore, čase a
mieste, je primeraná
úlohám a zodpovednostiam
osôb zapojených do
realizácie projektu, je
stanovená v súlade s
predchádzajúcou mzdovou
politikou žiadateľa.

512 – Cestovné
náhrady

18 400 EUR Cestovné náhrady v súvislosti
s riadením projektu

518 – Ostatné
služby

5 086 EUR Informovania a komunikácia

521 – Mzdové
výdavky

Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

233 568 Riadenie projektu
EUR

Analýza minulých výdavkov
spojených s podobnými
aktivitami
Prieskum trhu - výška
výdavku je stanovená na
základe
vykonaného
prieskumu trhu.
Interné riadenie projektu výška výdavku je obvyklá v
danom odbore, čase a
mieste,
je
primeraná
úlohám a zodpovednostiam
osôb
zapojených
do
realizácie
projektu,
je
stanovená v súlade s
predchádzajúcou mzdovou
politikou žiadateľa.

257 054
EUR
3 343 857
EUR

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
Národný
projekt
vyhovuje
zásade
doplnkovosti,
nenahrádza
verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky SR v súlade s článkom 95 všeobecného
nariadenia.
Cieľom projektu je vytvorenie koordinačného mechanizmu pre priamo riadené
programy, ako aj inovácia existujúcich procesov implementácie priamo riadených
programov v podmienkach Slovenskej republiky. V súčasnosti totiž každý národný
kontaktný bod vykonáva svoju činnosť izolovane.
Závažným nedostatkom doterajšieho prístupu je aj absencia prepojenia medzi EŠIF
a priamo riadenými programami. Z tohto dôvodu si dáva projekt za cieľ rozšírenie
činnosti Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi
EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR v súlade s princípom partnerstva. Jej
cieľom bude, prostredníctvom zapojenia širšieho spektra partnerov, zabezpečenie
synergií a komplementarít nie len medzi programami realizovanými v rámci EŠIF
navzájom, ale aj medzi EŠIF a priamo riadenými programami, za účelom zabezpečenia
spoločného plánovania a zvýšenia účinnosti investícií z EŠIF a priamo riadených
programov.
Uvedené aktivity sú doplnkového charakteru, ktoré doteraz neboli realizované,
a nenahrádzajú verejné výdavky.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?
V projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov v prípade splnenia
podmienok pre uplatnenie zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktoré bude
posúdené po predložení detailnejšieho rozpočtu.
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné17 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A
uskutočniteľnosti18 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov
alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.
Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR.
18
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
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