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EURÓPSKA KOMISIA

Brusel 15.9.2010
K(2010) 6168

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15.9.2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5940, ktorým sa prijíma operačný 
program pre pomoc Spoločenstva pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na 
Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu
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ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15.9.2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5940, ktorým sa prijíma operačný 
program pre pomoc Spoločenstva pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na 
Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu

CCI 2007SK161PO006

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné  ustanovenia  o  Európskom  fonde  regionálneho  rozvoja,  Európskom  sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19991, a najmä na jeho 
článok 33 ods. 2, 

keďže:

(1) Dňa 9.  februára  2010,  riadiaci  orgán  v  mene  členského  štátu  Slovenská  republika 
zaslal prostredníctvom počítačového systému na výmenu údajov s Komisiou žiadosť o 
revíziu operačného programu pre pomoc Spoločenstva pre konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného 
cieľa  v  regiónoch  na  Slovensku  s  výnimkou  Bratislavského  regiónu  prijatého 
rozhodnutím Komisie K(2007)5940 z 28. novembra 2007.

(2) Navrhovaná revízia operačného programu je odôvodnená zmenou národných priorít 
ako  dôsledok  štúdie  uskutočniteľnosti  vypracovanej  ohľadne operačného  programu 
informatizácia  spoločnosti,  ktorá  viedla  k  uzneseniu  vlády Slovenskej  republiky  č. 
752/2009  (z  21.  októbra  2009)  o  reštrukturalizácii  a  realokácii  finančných 
prostriedkov  v  nadväznosti  na  implementáciu  iniciatívy  JEREMIE  v  Slovenskej 
republike.

(3) Táto  príležitosť  revízie  operačného  programu sa  takisto  využíva  na  aktualizovanie 
znenia  operačného  programu  s  cieľom  premietnutia  nového  dohodnutého  súboru 
indikátorov operačného programu a pridania štvrtého sprostredkovateľského orgánu.

(4) Podľa článku 65 písm. g) nariadenia (ES) č.1083/2006 monitorovací výbor na svojom 
zasadnutí dňa 10. decembra 2009 zvážil a schválil návrh na zmenu a doplnenie obsahu 
rozhodnutia  K(2007)5940,  najmä  s  ohľadom  na  plán  financovania  operačného 
programu  konkurencieschopnosť  a  hospodársky  rast  v  súvislosti  s  presunom 
5 000 000 EUR  z  operačného  programu  informatizácia  spoločnosti  do  operačného 

1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
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programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Monitorovací výbor písomným 
postupom dňa 1. februára 2010 takisto zvážil a schválil návrh na zmenu a doplnenie 
obsahu  rozhodnutia  K(2007)5940  s  ohľadom  na  znenie  operačného  programu, 
zahŕňajúc aktualizované indikátory a zaradenie ďalšieho sprostredkovacieho orgánu.

(5) Rozhodnutie  K(2007)5940  by  sa  preto  malo  zodpovedajúcim  spôsobom  zmeniť 
a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie K(2007)5940 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 3(1) sa nahrádza týmto: 

"1. Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj udelená v 
rámci  operačného programu na základe  výpočtu vo vzťahu k celkovému objemu 
oprávnených verejných výdavkov sa stanovuje na 777 000 000 EUR a maximálny 
podiel spolufinancovania sa stanovuje na 85 %."

2. Článok 3(2) sa nahrádza týmto: 

"2.  Vnútroštátny  príspevok  vo  výške  137 117 648  EUR možno  čiastočne  pokryť 
prostredníctvom  úverov  Spoločenstva  z  Európskej  investičnej  banky  (EIB) 
a ostatných úverových inštitúcií."

3. Článok 3(3), druhý pododsek sa nahrádza týmto:

"Maximálny  podiel  spolufinancovania  pre  prioritnú  os  "Inovácie  a rast 
konkurencieschopnosti"  sa  stanovuje  na  85  %  a maximálna  výška  na  pomoc  z 
Európskeho fondu pre  regionálny  rozvoj  pre  uvedenú prioritnú  os  vypočítaná  vo 
vzťahu k celkovému objemu oprávnených verejných výdavkov sa stanovuje vo výške 
437 320 000 EUR."

4. Znenie v prílohe I sa nahrádza znením prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

5. Plán financovania v prílohe II sa nahrádza plánom financovania prílohy II k tomuto 
rozhodnutiu.
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Článok 2 

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 15.9.2010.

Za Komisiu
Johannes HAHN
člen Komisie
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PRÍLOHA I

Zmenený a doplnený operačný program
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PRÍLOHA II

Zmenený a doplnený plán financovania

(v EUR, v bežných cenách)

 
Štrukturálne 
fondy ERDF

(1)

Kohézny fond
(2)

Celkom
(3)=(1)+(2)

2007 109 797 927 0 109 797 927

2008 106 842 402 0 106 842 402

2009 102 818 877 0 102 818 877

2010 99 855 311 0 99 855 311

2011 102 138 834 0 102 138 834

2012 112 693 582 0 112 693 582 

2013 142 853 067 0 142 853 067

Celkom 2007-2013 777 000 000 0 777 000 000

EÚ

zdroje

(a)

Národné 
zdroje

(b)= (c)+ (d)

Orientačné rozdelenie národných 
zdrojov

Celkom

(e) = (a)+(b)

Miera 
spolufinan

covania

(f)= (a)/(e)

Pre informáciu

Národné verejné 
zdroje

(c)

Súkromné 
zdroje *

(d)

EIB

príspevok

Iné 
zdroje

Prioritná  os  č.  1  Inovácie  a rast 
konkurencieschopnosti

Fond: ERDF

437 320 000 77 174 118 77 174 118 0 514 494 118 85,00 % 0 0

Prioritná os č. 2 Energetika

Fond: ERDF
168 836 400 29 794 659 29 794 659 0 198 631 059 85,00 % 0 0

Prioritná os č. .3 Cestovný ruch

Fond: ERDF
146 680 000 25 884 706 25 884 706 0 172 564 706 85,00 % 0 0

Prioritná os č. 4 Technická pomoc

Fond. ERDF
24 163 600 4 264 165 4 264 165 0 28 427 765 85,00 % 0 0

Celkom 777 000 000 137 117 648 137 117 648 0 914 117 648 85,00 % 0 0

* - Dôvodom neuvádzania súkromných zdrojov je fakt, že SR uznesením vlády SR zo dňa 8.10.2006 k Stratégií financovania SF a KF na 
programové obdobie 2007-2013 stanovila výpočet príspevku z fondov na základe oprávnených verejných výdavkov v zmysle čl. 53 ods. 1b) pre 
všetky operačné programy, vrátane OP KaHR.
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