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Hodnotiace komisie na posudzovanie 
žiadostí a projektov 

Sektorový operačný program
Priemysel a služby

2004-2006

Hodnotiace  komisie,  ktoré  schvaľujú  pridelenie  nenávratného  finančného  príspevku 
v rámci  Sektorového  operačného  programu Priemysel  a služby zohľadňujú základnú 
podmienku  vyplývajúcu  z  Nariadenia  Rady  ES  č.  1260/1999,  ktorou  je  dodržanie 
princípu „partnerstva“.
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Inštitucionálne zloženie Hodnotiacich komisií na posudzovanie 
žiadostí a projektov v rámci SOP Priemysel a služby

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hodnotiaca komisia č. 1 (NARMSP) 

Opatrenie 1.1  - Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
Opatrenie 1.2  - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry (inkubátory, 
                           výskumno–vývojové centrá,   technologické parky)

Zloženie hodnotiacej komisie:

1. GR agentúry – predseda hodnotiacej komisie, bez hlasovacieho práva 
2. Tajomník – zapisovateľ bez hlasovacieho práva – zamestnanec príslušnej agentúry

Členovia s hlasovacím právom 
3. VÚC 
4. VÚC 
5. VÚC 
6. Ministerstvo hospodárstva SR – 3 zástupcovia*

7. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
8. Republiková únia zamestnávateľov
9. Klub 500

Členovia bez hlasovacieho práva - pozorovatelia
10. 4 - Samosprávne kraje (VÚC, VÚC, VÚC, VÚC)
11. Sekcia podporných programov MH SR
12. Platobná jednotka - Sekcia rozpočtu a financovania MH SR
13. Združenie podnikateľov Slovenska 
14. Slovenský živnostenský zväz
15. Slovenská obchodná a priemyselná komora 
16. Združenie miest a obcí Slovenska 
17. Platobný orgán – MF SR

Hodnotiaca komisia č. 2 (SEA) - Inštitucionálne zloženie:

* V nadväznosti na organizačný poriadok MH SR a vecnú a odbornú spôsobilosť útvarov MH SR je zastúpenie 
jednotlivých odborov nasledovné:

1. Sekcia stratégie, Odbor podnikateľského prostredia;
2. Sekcia stratégie, Odbor priemyslu;
3. Sekcia obchodu a cestovného ruchu, Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu.  
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Opatrenie 1. 3  - Podpora podnikania, inovácii a aplikovaného výskumu

Zloženie hodnotiacej komisie:

1. GR agentúry – predseda hodnotiacej komisie, bez hlasovacieho práva 
2. Tajomník – zapisovateľ bez hlasovacieho práva – zamestnanec príslušnej agentúry

Členovia s hlasovacím právom  
3. VÚC 
4. VÚC 
5. VÚC
6. Ministerstvo hospodárstva SR – 3 zástupcovia*

7. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 
8. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
9. Klub 500

Členovia bez hlasovacieho práva - pozorovatelia
10. 4 - Samosprávne kraje (VÚC, VÚC, VÚC, VÚC)
11. Sekcia podporných programov MH SR
12. Platobná jednotka - Sekcia rozpočtu a financovania MH SR
13. Slovenský živnostenský zväz
14. Republiková únia zamestnávateľov
15. Združenie miest a obcí Slovenska
16. Platobný orgán – MF SR

Hodnotiaca komisia č. 3 (SEA) - Inštitucionálne zloženie:

* V nadväznosti na organizačný poriadok MH SR a vecnú a odbornú spôsobilosť útvarov MH SR je zastúpenie 
jednotlivých odborov nasledovné:

1. Sekcia stratégie, Odbor priemyslu;
2. Sekcia stratégie, Odbor podnikateľského prostredia;
3. Sekcia energetiky, Odbor energetickej politiky.
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Opatrenie 1.4.  Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie  

Zloženie hodnotiacej komisie:

1. GR agentúry – predseda hodnotiacej komisie, bez hlasovacieho práva 
2. Tajomník – zapisovateľ bez hlasovacieho práva – zamestnanec príslušnej agentúry

Členovia s hlasovacím právom 
3. VÚC 
4. VÚC 
5. VÚC
6. Ministerstvo hospodárstva SR – 3 zástupcovia*

7. Republiková únia zamestnávateľov
8. Štátna energetická inšpekcia
9. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Členovia bez hlasovacieho práva - pozorovatelia
10. 4 - Samosprávne kraje (VÚC, VÚC, VÚC, VÚC)
11. Sekcia podporných programov MH SR
12. Platobná jednotka - Sekcia rozpočtu a financovania MH SR
13. Rada Národného programu kvality
14. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
15. Združenie miest a obcí Slovenska 
16. Platobný orgán – MF SR

 

Hodnotiaca komisia č. 4 (SARIO) – Inštitucionálne zloženie:

* V nadväznosti na organizačný poriadok MH SR a vecnú a odbornú spôsobilosť útvarov MH SR je zastúpenie 
jednotlivých odborov nasledovné:

1. Sekcia energetiky, Odbor energetickej politiky.
2. Sekcia stratégie, Odbor podnikateľského prostredia;
3. Sekcia stratégie, Odbor priemyslu.  
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Opatrenie 1. 5  - Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR
Opatrenie 1. 2  - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry (priemyselné parky 
                             a rekonštrukcia a obnova priemyselných hál)

1. GR agentúry – predseda hodnotiacej komisie, bez hlasovacieho práva 
2. Tajomník – zapisovateľ bez hlasovacieho práva – zamestnanec príslušnej agentúry

Členovia s hlasovacím právom 
3. VÚC 
4. VÚC 
5. VÚC
6. Ministerstvo hospodárstva SR – 3 zástupcovia*

7. Klub 500
8. Republiková únia zamestnávateľov
9. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Členovia bez hlasovacieho práva - pozorovatelia
10.  4 Samosprávnych krajov (VÚC, VÚC, VÚC, VÚC)
11. Sekcia podporných programov MH SR
12. Platobná jednotka - Sekcia rozpočtu a financovania MH SR
13. Združenie podnikateľov Slovenska 
14. Slovenská obchodná a priemyselná komora 
15. Združenie miest a obcí Slovenska
16. Platobný orgán – MF SR

* V nadväznosti na organizačný poriadok MH SR a vecnú a odbornú spôsobilosť útvarov MH SR je zastúpenie 
jednotlivých odborov nasledovné:

1. Sekcia obchodu a cestovného ruchu; Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu;
2. Sekcia stratégie, Odbor podnikateľského prostredia; 
3. Sekcia stratégie, Odbor strategických investícií.  
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