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Úvod
Predložená Výročná monitorovacia správa o implementácii Sektorového operačného
programu Priemysel a služby za rok 2005 (ďalej len „Monitorovacia správa“) bola vypracovaná
v súlade s článkom 37 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúcim všeobecné
ustanovenia o štrukturálnych fondoch Európskej únie (ďalej len „ŠF EÚ“) Riadiacim orgánom
pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „RO pre SOP PS“) v spolupráci
s Platobným orgánom pre štrukturálne fondy (ďalej len „PO“).
Monitorovacia správa informuje o druhom roku implementácie SOP PS, ktorý bol
kľúčovým rokom v oblasti uzatvárania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „Zmlúv o poskytnutí NFP“) ako aj v začatí čerpania finančných prostriedkov.
Výrazný vplyv na implementáciu programov, prostredníctvom ktorých sa čerpajú prostriedky
ŠF EÚ, mala novelizácia zákona č. 523/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všeobecne možno konštatovať, že predmetný rok bol z hľadiska implementácie SOP PS
úspešný, čo potvrdili aj nezávislé kontrolné orgány – Európska komisia (ďalej len „EK“),
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). Systém riadenia a implementácie SOP PS bol
taktiež EK doporučený pristupujúcim krajinám, ktoré sa chystajú na čerpanie ŠF EÚ.
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1. Mechanizmus systému riadenia a implementácie SOP PS
Na základe Uznesenia vlády SR č. 133/2002 a v súlade s článkom 18, ods. 2, písm. d)
nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 bolo Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“)
určené ako RO pre SOP PS.
Pre zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS bola v súlade s nariadeniami Rady
(ES) vytvorená štruktúra platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre
SOP PS, ktorá bola schválená EK ako súčasť kapitoly 4 SOP PS. V rámci vytvorenej štruktúry
je zabezpečené oddelenie funkcií súvisiacich s implementovaním SOP PS a dodržanie
základnej zásady: “Ten kto projektuje, ten neimplementuje, ten kto implementuje, ten
nefinancuje a ten kto financuje, ten nekontroluje”.
1.1 Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS
Výkonom funkcie riadiacej jednotky RO pre SOP PS bola na základe rozhodnutia
ministra hospodárstva SR poverená Sekcia podporných programov (do 30.12.2005 Sekcia pre
európske záležitosti) a v rámci jej členenia Odbor riadenia SOP. Jednotlivé útvary MH SR,
ktoré sa v roku 2005 podieľali na programovaní, kontrole, financovaní, audite a monitorovaní
SOP PS sú zadefinované v tabuľke administratívnych kapacít v rámci tejto kapitoly.
Za implementáciu jednotlivých opatrení SOP PS sú zodpovedné sprostredkovateľské
orgány pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“). Jedná sa o nasledovné agentúry:
• Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“),
• Slovenská energetická agentúra (ďalej len „SEA“),
• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“),
• Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).
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V súlade s uzavretými Dohodami o splnomocnení SO/RO vykonávajú najmä úlohy
súvisiace s prijímaním Žiadostí o poskytnutie NFP, hodnotením predložených projektov,
zmluvným viazaním úspešných projektov, predbežnou kontrolou Žiadostí konečného
prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu (ďalej len „Žiadosť o platbu“), priebežnou finančnou
kontrolou, publicitou a monitorovaním.
Z hľadiska finančného riadenia, monitorovania a publicity sa na implementácii SOP PS
podieľajú aj nasledovné externé subjekty:
• vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“), resp. ich Informačné centrá prvého
kontaktu (ďalej len „ICPK“). Tieto plnia nosnú úlohu pri realizácii informačných
aktivít súvisiacich s implementáciou SOP PS pre konečných prijímateľov/príjemcov
pomoci (ďalej len „KP/PP“) a spolupracujú na monitorovacej činnosti. Funkciu ICPK
plnia odbory regionálneho rozvoja VÚC s výnimkou Rozvojovej agentúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená ako nezisková organizácia.
ICPK vykonávajú aktivity v zmysle uzatvorených Rámcových zmlúv o vzájomnej
spolupráci uzatvorených medzi MH SR a jednotlivými VÚC,
• Platobný orgán pre štrukturálne fondy (ďalej len „PO“) (MF SR), ktorého funkciu
jediného platobného orgánu pre ŠF EÚ vykonáva Odbor platobného orgánu pre
štrukturálne fondy v rámci Sekcie európskych záležitostí,
• Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR, ktorá plní
funkciu centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu a vnútorný audit
(Oddelenie vnútorného auditu prostriedkov EÚ).
Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie
SOP PS k 31.12.2005. Ku koncu sledovaného obdobia boli administratívne kapacity naplnené
celkovo na 77,27 % (týka sa subjektov priamo sa podieľajúcich na implementácii SOP PS):
Orgán v rámci
riadenia pomoci zo
štrukturálnych fondov
ÚOŠS
a Kohézneho fondu

Riadiaca jednotka RO
SOP PS

MH SR

SO/RO pre SOP PS
PJ pre ŠF
Odbor štrukturálnych
programov
Odbor kontroly a
sťažností
Odbor vnútorného
auditu
Odbor cestovného ruchu

Útvar

Odbor riadenia Sektorového
operačného programu
NARMSP
SACR
SEA
SARIO
Referát platobnej jednotky
Referát štrukturálnych fondov
a programov

Odbor medzinárodného Referát podpory obchodu
obchodu
CELKOVO

Administratívna kapacita
Počet
Počet
%
vytvorených
obsadených
pracovných
pracovných
miest
miest
k 31.12.2004
k 31.12.2005
18
15
83,33
34
40
25
20
8
7

17
24
24
20
8
6

50,00
60,00
96,00
100,00
100,00
85,71

13

11

84,62

3

3

100,00

5

5

100,00

3

3

100,00

176

136

77,27
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V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry MH SR (RO pre SOP PS), platnú od
30.12.2005, je v súčasnosti zloženie riadiacich, programovacích, vecných, finančných
a kontrolných útvarov RO pre SOP PS nasledovné:
- Sekcia podporných programov - Odbor riadenia SOP ako riadiaca jednotka pre SOP,
Odbor prípravy programov,
- Sekcia stratégie – Odbor podnikateľského prostredia, Odbor priemyslu,
- Sekcia obchodu a cestovného ruchu – Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného
trhu, Odbor cestovného ruchu,
- Odbor energetiky;
- Sekcia rozpočtu a financovania - Odbor rozpočtu a projektov EÚ ako platobná
jednotka, Odbor financovania ministerstva;
- Odbor kontroly a sťažností,
- Odbor vnútorného auditu.

1.2 Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS
RO pre SOP PS v sledovanom roku v spolupráci s príslušnými orgánmi vydal resp.
zaktualizoval podpornú dokumentáciu týkajúcu sa jednotlivých oblastí implementácie SOP PS.
Ako hlavné materiály, ktoré boli zároveň prerokované a schválené Monitorovacím výborom pre
SOP resp. Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“),
uvádzame nasledovné:
• Programový doplnok k SOP PS (zmeny pozri v kapitole 6. Monitorovanie
a hodnotenie pomoci, časť 6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP),
• Manuál riadenia SOP PS,
• Mechanizmus refundovania oprávnených výdavkov z Technickej pomoci SOP PS,
• Manuál monitorovania a hodnotenia SOP PS,
• Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo ŠF.
RO pre SOP PS taktiež vydal viacero usmernení, a to najmä k:
• problematike uzatvárania zmluvnej agendy súvisiacej s uzatváraním Zmlúv
o poskytnutí NFP,
• materiálu „Interný postup - logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP
a projektov pre SO/RO,
• vypĺňaniu Žiadostí o platbu.
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2. Stratégia SOP PS
Jednotlivé operačné programy a jednotné programové dokumenty vytvorené
v nadväznosti na Národný rozvojový plán Slovenskej republiky (ďalej len „NRP SR“)
predstavujú ucelené programovacie dokumenty so zadefinovanými globálnymi cieľmi, ktoré
majú prispieť k sociálnemu rozvoju a vyrovnaniu regionálnych disparít v rámci SR, a tým aj
k rozvoju ekonomiky SR a jej zvýšeniu konkurencieschopnosti, ako na spoločnom trhu EÚ, tak
aj mimo neho.
Jeden z nosných operačných programov - SOP PS - predstavuje program s globálnym
cieľom zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci priemyselný
potenciál, cestovný ruch, skvalitniť ďalšie vybrané služby, ďalej rozvinúť podnikateľské
prostredie v regiónoch a tak prispieť k dosiahnutiu Cieľa 1 stanoveného Európskym
spoločenstvom (ďalej len „ES“) pre súčasné programovacie obdobie.
Pre dosiahnutie tohto globálneho cieľa SOP PS boli stanovené dve priority:
1. „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho
rastového potenciálu“
2. „Rozvoj cestovného ruchu“
Priorita 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho
rastového potenciálu je zameraná na riešenie problémov rozvoja existujúcich perspektívnych
podnikateľských subjektov a prípadne rozvoja nových podnikov, zlepšovanie ich
konkurencieschopnosti v rámci domáceho hospodárstva a jednotného trhu EÚ, prispôsobenie
rozvoja podnikania v podmienkach medzinárodnej deľby práce, stimuláciu vstupu priamych
investícií a podporu obchodu, informačných a komunikačných technológií a elektronického
obchodu. Cieľom priority je aj využívanie potenciálu úspor energie v priemysle a službách na
to nadväzujúcich a znižovanie spotreby energie, čo môže reálne napomôcť trvalo udržateľnému

7/48

rozvoju a ekonomickému rastu vo všetkých oblastiach hospodárskej činností. Priorita 1 sa
realizuje nasledovnými opatreniami:
• Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
• Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
• Opatrenie 1.3 - Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
• Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
• Opatrenie 1.5 - Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR
Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu - je zameraná na stabilizáciu postavenia cestovného
ruchu v štruktúre odvetví hospodárstva SR s cieľom vytvárať predpoklady pre jeho efektívny a
dlhodobý rozvoj. Táto priorita sa realizuje prostredníctvom určených cieľov, a to podpory
aktivít subjektov zabezpečujúcich úlohy v tejto oblasti, t. j. samosprávnych inštitúcií, združení a
podnikateľov. Pretože využiteľnosť potenciálu cestovného ruchu je vo veľkej miere závislá aj
od jeho prezentácie, je Opatrenie 2.3 SOP PS orientované na túto oblasť. Priorita 2 sa realizuje
nasledovnými opatreniami:
• Opatrenie 2.1 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
• Opatrenie 2.2 - Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
• Opatrenie 2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému
Opatrenie Technická pomoc (ďalej len „TP“) je v rámci SOP PS vyčlenené samostatne a
je zamerané na zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia
finančných prostriedkov vyčlenených zo ŠF EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu SOP
PS.

3. Zmeny vo všeobecných podmienkach týkajúcich sa implementácie SOP PS
Všeobecne možno konštatovať, že v roku 2005 sa neuskutočnili v súvislosti
s implementáciou SOP PS zásadné zmeny, ktoré by sa týkali sociálno-ekonomických trendov,
zmien v národnej, regionálnej alebo sektorálnej politike.
Zmeny boli uskutočnené v Programovom doplnku k SOP PS po ich schválení
Monitorovacím výborom pre SOP najmä v nadväznosti na úpravu sledovaných ukazovateľov názvoslovia vybraných indikátorov a ich prognózy/cieľových údajov pre rok 2006, kategórií
intervencií v prípade všetkých opatrení SOP PS, oprávnených aktivít, základných predpokladov
prijateľnosti projektov, oprávneného obdobia a overovania postupov. Uvedené zmeny sú bližšie
špecifikované v kapitole 6. Monitorovanie a hodnotenie pomoci, časť 6.2. Činnosť
Monitorovacieho výboru pre SOP.
V súvislosti s úlohou B.1 uznesenia vlády SR č. 202/2005 zo dňa 16.3.2005 Ministersvo
hospodárstva SR zabezpečilo vypracovanie Správy z priebežného hodnotenia (evaluácie)
pokroku v implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Vo vyššie
uvedenej evaluáciu nezávislý evaluátor vyhodnotil stav implementácie k 15.6.2005.
Vláda SR schválila Uznesením vlády SR č. 702 zo 14.09.2005 realokáciu finančných
prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby.
Dňa 21.09.2005 Monitorovací výbor pre SOP uznesením č. 7 schválil Návrh na
realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS (z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2).
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4. Priebeh a aktuálny stav implementácie SOP PS
Rok 2005 bol pre implementáciu SOP PS dôležitý najmä z pohľadu ukončenia hodnotenia
projektov, zmluvného viazania úspešných projektov a začatia čerpania finančných
prostriedkov.
4.1. Stav projektov implementovaných prostredníctvom výziev
V sledovanom období sa uskutočnilo aj druhé kolo vyhlasovania výziev na predkladanie
projektov - na základe zostatku prostriedkov po podpise Zmlúv o poskytnutí NFP bola v roku
2005 vyhlásená druhá výzva pre Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry – oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál. Výzva
bola vyhlásená od 6.6.2005 s uzávierkou 9.9.2005, s výškou alokovaných prostriedkov 729 930
tis. Sk. Počet prijatých projektov bol 17 vo výške žiadaného NFP 2 151 510 tis. Sk.
4.1.1. Hodnotiaci proces predložených projektov
V priebehu prvého štvrťroka 2005 sa po formálnom hodnotení predložených projektov
v rámci výziev na predkladanie projektov uskutočnilo v súlade s Dohodou o splnomocnení
uzatvorenou medzi MH SR a SO/RO a Štatútom a Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie
na príslušných SO/RO ich technické a finančné hodnotenie. Hodnotené boli výhradne projekty,
ktoré spĺňali zadefinované kritériá, t. j. ktoré na základe formálneho hodnotenia boli navrhnuté
na technické a finančné hodnotenie.
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V prípade výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 2.2 sa z dôvodu
nejednotnosti legislatívneho výkladu „majetkoprávne vysporiadanie k nehnuteľnostiam“, ktoré
bolo zadefinované ako základný predpoklad prijateľnosti projektu, uskutočnilo opätovné
prehodnotenie projektov vyradených z uvedeného dôvodu. Po ňom nasledovalo technické
a finančné hodnotenie.
Spôsob hodnotenia projektov v podmienkach SOP PS stanovuje materiál Interný postup logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/RO, na základe ktorého
boli vykonané nižšie uvedené kontroly a hodnotenia:
Formálna kontrola
Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál
Po ukončení formálnej kontroly (v dňoch 12.9.-19.9.2005) bolo na odborné hodnotenie
navrhnutých 16 projektov a 1 projekt bol zamietnutý (bez formálnych nedostatkov bolo
predložených 0 projektov a pri 17 projektoch bolo potrebné dožiadať zabezpečenie
administratívneho súladu, z ktorých v časovom limite túto povinnosť splnilo 16 žiadateľov).

Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci)
Po ukončení opakovanej formálnej kontroly (v dňoch 11.2.-14.2.2005) bolo na odborné
hodnotenie navrhnutých 144 projektov a 192 projektov bolo zamietnutých (bez formálnych
nedostatkov bolo predložených 144 projektov a pri žiadnom projekte nebolo dožiadané
zabezpečenie administratívneho súladu).
Odborné hodnotenie projektov
V rámci technického a finančného hodnotenia projektov vykonali interní a externí
posudzovatelia odbornú analýzu projektov. Následne zasadali Hodnotiace komisie pre
posudzovanie žiadostí a projektov (ďalej len „Hodnotiace komisie“), ktoré prijali rozhodnutie
k jednotlivým projektom na základe posudkov posudzovateľov.
Nakoľko v roku 2004 nebolo ukončené technické a finančné hodnotenie projektov,
vypracovaná Výročná monitorovacia správa o implementácii SOP PS za rok 2004 neobsahuje
údaje týkajúce sa tohto hodnotenia. Na základe tohto faktu Monitorovacia správa uvádza
prehľad vykonaných kontrol v rámci všetkých Opatrení SOP PS (s výnimkou 2. výzvy na
predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS, kde technické a finančné hodnotenie
nebolo ku koncu sledovaného obdobia ukončené).
Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (schéma štátnej pomoci)
Hodnotiaca komisia pre Opatrenie 1.1 SOP PS zasadala v dňoch 31.1.-3.2.2005, 9.2.2005 a
15.2.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi
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a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 50 žiadateľom v celkovej
výške 1 205 997 tis. Sk.
Opatrenie 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Oblasť budovania inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.2 SOP PS zasadala v dňoch 4.11. 8.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle
rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 8 žiadateľom v celkovej výške 269 379
tis. Sk.
Oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.2 SOP PS zasadala dňa 13.12.2004. Na
základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia
Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 4 žiadateľom v celkovej výške 489 822 tis. Sk.
Opatrenie 1.3 – Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci)
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť opatrenia 1.3 SOP PS zasadala v dňoch 25.1. 26.1.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle
rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 21 žiadateľom v celkovej výške 215 735
tis. Sk.
Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany
priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma
pomoci de minimis)
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.3 SOP PS zasadala v dňoch 22.11. 23.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle
rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 52 žiadateľom v celkovej výške 33 046
tis. Sk.
Opatrenie 1.4 – Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma
štátnej pomoci)
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.4 SOP PS zasadala v dňoch 21.2. 23.2.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi
a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 34 žiadateľom v celkovej
výške 847 071 tis. Sk.
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.4 SOP PS zasadala v dňoch 15.11. 16.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle
rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 17 žiadateľom v celkovej výške 40 099
tis. Sk.
Opatrenie 1.5 – Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR
Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci)
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Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.5 SOP PS zasadala dňa 15.11.2004. Na
základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia
Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 6 žiadateľom v celkovej výške 12 721 tis. Sk.
Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)
Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.5 SOP PS zasadala dňa 15.11.2004. Na
základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia
Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 13 žiadateľom v celkovej výške 10 904 tis. Sk.
Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Hodnotiaca komisia pre Opatrenie 2.1 SOP PS zasadala v dňoch 16.11.2004 a 18.11. 19.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi
a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 23 žiadateľom v celkovej
výške 1 461 800 tis. Sk.
Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci)
Hodnotiaca komisia pre opatrenie 2.2 SOP PS zasadala v dňoch 21.3. - 22.3.2005 a 4.4.2005.
Na základe posúdenia
projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle
rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený 40 žiadateľom v celkovej výške
1 303 000 tis. Sk.
Medzi hlavné nedostatky predložených projektov, na základe ktorých tieto neboli
akceptované po technickej a finančnej stránke (v rámci odborného hodnotenia internými
a externými posudzovateľmi), patrili najmä:
-

nedostatočné spracovanie projektu po metodologickej stránke,
nejasne definované, nereálne, resp. nemerateľné indikátory na úrovni projektu,
nedostatočne a nekonkrétne zadefinované ciele projektu,
neuspokojivý pomer medzi odhadovanými nákladmi a očakávanými výsledkami
projektu, nekompletný, resp. zle zadefinovaný rozpočet,
neuspokojivý dopad projektu na socio-ekonomický rozvoj a zamestnanosť daného
regiónu,
nedostatočne sformulované a nekonkrétne zadefinované aktivity projektu,
nerelevantné ciele projektu vo vzťahu k opatreniu SOP PS,
neuspokojivo spracovaný marketingový plán projektu,
nedostatočne zadefinovaná udržateľnosť projektu,
verejná obchodná súťaž zrealizovaná čiastočne, resp. v nesúlade so zákonom
a postupmi stanovenými MH SR ako poskytovateľom pomoci,
nepreukázané, resp. nedostatočné spolufinancovanie projektu žiadateľom.

Po zasadnutí Hodnotiacich komisií a predložení Záverečných správ Hodnotiacich komisií
na RO pre SOP PS bolo vykonané Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO pre
SOP PS v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 438/2001 čl. 3.
Oneskorené ukončenie hodnotiaceho procesu z pohľadu MH SR bolo najväčšou mierou
ovplyvnené riešením problémov všeobecného charakteru:
- definície malého a stredného podnikania,
- množstva predložených projektov,
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- zavedením inštitútu zabezpečenia administratívneho súladu.
Nižšie uvedené grafy predstavujú regionálne rozdelenie schválených projektov ako aj
výšky schváleného NFP v rámci SOP PS (s výnimkou TP, národných a individuálneho
projektu):
Regionálne rozdelenie schválených projektov v rámci SOP PS
(počet projektov v ks / percentuálny podiel)

37
14%

28
10%

Trnavský kraj
39
15%

45
17%

Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj

34
13%

35
13%

50
18%

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Zdroj: záverečné správy hodnotiacich komisií

Regionálne rozdelenie schváleného NFP v rámci SOP PS
(schválený NFP v tis. Sk / percentuálny podiel)

1 179 761
20%

562 058
10%

1 042 390
18%

835 377
14%

Trnavský kraj

498 590
8%
558 952
9%
1 212 438
21%

Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Zdroj: záverečné správy hodnotiacich komisií

Stav implementácie SOP PS formou prehľadu o prijatých a schválených projektoch
v rozdelení na opatrenia je uvedený v prílohe č. 1.
4.1.2. Uzatváranie Zmlúv o poskytnutí NFP
Súhlasné stanovisko ministra hospodárstva SR k povoleniu začať podpisovanie Zmlúv
o poskytnutí NFP bolo ovplyvnené najmä problémom nedoriešenia otázky záložného práva.
MH SR sa rozhodlo pozastaviť podpis Zmlúv o poskytnutí NFP až do nadobudnutia účinnosti
novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (1. máj 2005) z dôvodu, že pripravovaná novela mala zasahovať
do relevantných článkov Zmluvy o poskytnutí NFP. Zo strany MF SR bolo MH SR uistené, že
„neexistujú právne prekážky vo vzťahu k záložnému právu, ktoré by bránili uzatváraniu Zmlúv
o poskytnutí NFP“. Riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva (ďalej len „RO pre CSF“)
dňa 14. marca 2005 vydal dodatok č. 2 k Usmerneniu č. 19/2004 v oblasti záložného práva,
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ktorý z dôvodu pripravovanej novely zákona o rozpočtových pravidlách vyžadoval úpravy
Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
a nehnuteľnostiam (ďalej len „záložná zmluva“). K uvedenému rozhodnutiu MH SR prispela aj
skutočnosť, že zmena zmluvných podmienok súvisiacich s novelou zákona o rozpočtových
pravidlách by negarantovala podpis dodatkov, čo by následne v prípade porušenia finančnej
disciplíny mohlo spôsobiť problém pri zabezpečení návratnosti pohľadávky štátu.
Medzi ďalšie dôvody neuzatvárania (oneskoreného uzatvárania) Zmlúv o poskytnutí
NFP s úspešnými žiadateľmi patrili aj:
• požiadavky komerčných bánk, ktoré dali žiadateľom úverové prísľuby. Komerčné
banky, napriek tomu, že mali so SO/RO uzatvorené zmluvy o spolupráci, žiadali od
úspešných žiadateľov podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom postup v tomto
prípade je opačný – najskôr musí byť podpísaná úverová zmluva a následne môže
prísť k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP,
• požiadavky úspešných žiadateľov na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP až po
ukončení verejného obstarávania (vyplývajúce z podmienky ukončenia verejného
obstarávania do 6 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP),
• tendencia uzatvárať spolu so Zmluvou o poskytnutí NFP aj záložnú zmluvu, keďže
bez vkladu do katastra/registra záložných práv nie je Zmluva o poskytnutí NFP
účinná. Na vypracovanie záložnej zmluvy je potrebný znalecký posudok a dohodnutie
podmienok s komerčnou bankou, či zriadi záložné právo na predmet projektu,
• nedbanlivosť úspešných žiadateľov pri zmene napr. štatutárnych zástupcov, čítaní
pokynov a usmernení.
V tejto súvislosti treba podotknúť, že uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP neznamená
automaticky aj možnosť čerpať finančné prostriedky. K reálnemu čerpaniu môže dôjsť až po
začatí realizácie projektu (v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je KP/PP povinný písomne
oznámiť SO/RO začiatok realizácie projektu) a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP.
Medzi hlavné problémy, ktoré ovplyvnili začiatok realizácie projektov a
nadobudnutie účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP patrili najmä:
• neukončenie procesu verejného obstarávania (t. j. nepredloženie podpísanej zápisnice
z verejného obstarávania) a tým nemožnosť finalizácie rozpočtu projektu,
• neukončenie procesu súvisiaceho so založením hnuteľného, resp. nehnuteľného
majetku,
• zmeny časového harmonogramu realizácie projektov,
• zmeny dodávateľov na základe objektívnych príčin (odstúpenie dodávateľov od platne
uzatvorených kontraktov, zmena dodávateľských podmienok, atď.) a s tým spojená
možná zmena rozpočtu,
• neukončenie procesu verejného obstarávania z dôvodu odkladného účinku platnosti
výsledkov verejného obstarávania z titulu podania námietky (uchádzačom,
záujemcom, účastníkom verejného obstarávania alebo osobou, ktorej práva alebo
právom chránené záujmy boli alebo mohli byť konaním obstarávateľa dotknuté)
v nadväznosti na dodržanie 6 mesačnej lehoty (článok XV. Zmluvy o poskytnutí NFP)
určenej na vykonanie verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR.
4.1.3. Stav zmluvnej viazanosti k 31. decembru 2005

14/48

K 31.12.2005 boli v rámci všetkých Opatrení SOP PS prostriedky schválené
Hodnotiacimi komisiami (s výnimkou 2. výzvy Opatrenia 1.2 SOP PS) zmluvne zaviazané
s výnimkou:
• 17 projektov v rámci Opatrení 1.3 a 1.4, kde úspešní žiadatelia odstúpili od podpisu
Zmlúv o poskytnutí NFP (vzdali sa pomoci) a v prípade ďalších 3 projektov agentúra
SEA odstúpila od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP (z dôvodu nekorektného prístupu
zo strany úspešných žiadateľov); 2 projektov (Opatrenie 1.3), kde PP odstúpili od
uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP,
• 1 projektu v rámci Opatrenia 2.1 a 1 projektu v rámci Opatrenia 2.2, kde bol podpis
Zmluvy o poskytnutí NFP pozastavený rozhodnutím ministra hospodárstva SR až do
rozhodnutia vyšetrujúceho orgánu,
• 3 projektov v rámci Opatrenia 2.2, kde agentúra SACR odstúpila od podpisu Zmluvy
o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi, pretože ani po niekoľkých písomných
výzvach nepredložili všetky dokumenty potrebné k podpisu Zmluvy o poskytnutí
NFP. Nadväzne agentúra SACR vstúpila do rokovania so žiadateľmi, ktorých projekty
boli schválené do zásobníka projektov, pričom podpis prvej Zmluvy o poskytnutí NFP
bol zrealizovaný koncom novembra 2005.
Prehľad o stave zmluvne viazaných projektov k 31.12.2005 tvorí prílohu č. 2.
4.2. Stav národných a individuálnych projektov
V rámci SOP PS sú pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006 zadefinované tri
národné (individuálne) projekty (na základe potreby odlíšiť „klasické“ projekty, realizované na
základe výziev na predkladanie projektov a projekty s celonárodným dopadom, aplikovalo MH
SR ako RO pre SOP PS termíny „národný“ a „individuálny“ projekt na nižšie uvedené aktivity
zadefinované v Programovom doplnku pre SOP PS):
Názov projektu:
Opatrenie:
Cieľ projektu:
KP:
Stav za sledované
obdobie:
Názov projektu:
Opatrenie:
Cieľ projektu:

KP:
Stav za sledované
obdobie:

Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a technických
knižníc s podnikateľskou praxou (tieto oprávnené aktivity zahŕňajú
vedecké, akademické a technické knižnice aj v Bratislave)
Slovenská národná knižnica v Martine
Projekt sa ku koncu sledovaného obdobia nachádzal v stave prijatia
na NARMSP.
Vybudovanie
živnostenského
inštitútu
a
dosiahnutie
optimalizácie siete živností
1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Podpora založenia inštitútu pre rozvoj živnostenského podnikania
spojená s vybudovaním regionálnych sietí využívajúcich napr.
existujúce stredné odborné učilištia, vrátane vybavenia typových
dielní pre jednotlivé druhy priemyselnej výroby a služieb
Slovenská živnostenská komora
Ku koncu sledovaného obdobia sa projekt nachádzal v stave po
vykonaní formálnej kontroly a odborného hodnotenia, pripravený na
schvaľovací proces IDMV. Predloženie projektu na schválenie
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IDMV súvisí so schválením realokácie prostriedkov EK.
Názov projektu:
Opatrenie:
Cieľ projektu:
Rozpočet v € (tis. Sk1):
Doba realizácie
projektu:
KP:
Stav za sledované
obdobie:

Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
(ďalej len „PPCR NUTIS“)
2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného
systému
Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného
jednotného informačného systému cestovného ruchu
16 875 tis. EUR (641 254 tis. Sk)
14.9.2004 - 31.12.2008
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Projekt PPCR NUTIS vzala EK na vedomie, čo potvrdila listom č.
DG REGIO/EK/hs/D(2003)1765 zo dňa 22.4.2005 a následne bol
PPCR NUTIS schválený Poradou vedenia MH SR. Implementácia
Opatrenia 2.3 sa začala dňom podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve
o delegovaní právomocí z RO na SO/RO dňa 14.9.2004 k projektu
PPCR NUTIS. Dňa 8.12.2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
NFP, ktorou sa upresňujú podmienky, práva a povinnosti pri
poskytnutí finančného príspevku SACR zo strany MH SR. Ku koncu
sledovaného obdobia bolo KP na základe predloženej Žiadosti o
platbu
vyplatených
formou
refundácie
a zúčtovania
predfinancovania 78 186 tis. Sk.

4.3. Stav projektov implementovaných prostredníctvom Opatrenia Technická pomoc
Uvedené osobitné opatrenie pre projekty verejného sektora implementuje MH SR ako RO
pre SOP PS spôsobom priebežného predkladania projektov oprávnených interných a externých
subjektov, ktoré predstavujú KP. Na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto
časť SOP PS alokovaných 14 113 tis. EUR (536 294 tis. Sk2).
Aktivity v rámci TP sú využívané pri riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole
a audite SOP PS a ostatnej TP v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004 a Uznesením
vlády SR č. 328/2004 k využitiu limitovanej TP na refundáciu oprávnených výdavkov
a použitie refundovaných prostriedkov.
Projekty TP, ktoré boli vložené do ITMS v roku 2004, boli mimoriadne ukončené
v nadväznosti na nálezy certifikácie, ktorá sa na MH SR uskutočnila v dňoch 14.3. a 16.3.2005.
Uvedené projekty boli na základe nálezov certifikácie prepracované a opätovne podané.
Celkovo bolo v roku 2005 schválených a realizovaných 23 projektov, v celkovej výške 81 338
tis. Sk, z čoho objem schváleného NFP bol 80 492 tis. Sk.
V rozdelení na skupiny TP SOP PS bol stav projektov nasledovný:
• limitovaná TP – 18 projektov v celkovej výške 68 492 tis. Sk, z čoho objem
schváleného NFP bol 67 814 tis. Sk,
• nelimitovaná TP – 5 projektov v celkovej výške 12 846 tis. Sk, z čoho objem
schváleného NFP bol 12 678 tis. Sk.
1
2

Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR
Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR
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Objem zrefundovaných prostriedkov v rámci schválených projektov a následne
predložených Žiadostí o platbu bol ku koncu sledovaného obdobia súhrnne 29 031 tis. Sk.
Špecifikácia projektov TP SOP PS realizovaných v roku 2005 vrátane stavu projektov ku
koncu sledovaného obdobia a objemu vyčerpaných prostriedkov je uvedená v prílohe č. 3.
K 31.12.2005 bolo ukončených celkovo 6 projektov v sume zrefundovaného NFP
29 031 tis. Sk. Uvedené projekty sa týkali refundácie mzdových výdavkov oprávnených
pracovníkov, t. z. limitovanej TP, čím vznikla úspora prostriedkov v kapitole MH SR
(s výnimkou refundácie oprávnených pracovníkov banskobystrického VÚC), ktorá mala byť
v zmysle Uznesenia vlády SR č. 544/2005 z 13.7.2005 využitá najmä na nasledovné účely:
• vytvorenie nových pracovných miest (mzdové náklady) súvisiacich s riadením
a implementáciou ŠF EÚ,
• odmeňovanie zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie ŠF EÚ,
• technické vybavenie a iné kapitálové výdavky pre zamestnancov pracujúcich v oblasti
riadenia a implementácie ŠF EÚ,
• školenia a študijné pobyty pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia
a implementácie ŠF EÚ.
4.4. Fyzický pokrok v implementácii pomoci
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zber a analýza dát získaných prostredníctvom
hlásení o priebehu realizácie projektov v sledovanom období prebiehala uspokojivo. Pri plnení
míľnikov a projektových indikátorov stanovených v harmonograme realizovaných projektov
ako aj v Zmluvách o poskytnutí NFP nebolo zaznamenané ich nedodržiavanie KP/PP - s
povolenou výnimkou – zmena termínov realizácie jednotlivých míľnikov/aktivít, pričom
uvedená zmena je zmluvne ošetrovaná (v prípade, že KP/PP si v dostatočnom časovom
predstihu nepodal žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP bol príslušným SO/
RO vyzvaný – prípadné nedodržanie ukončenia míľnika/aktivity v zmysle harmonogramu bolo
ovplyvnené objektívnymi okolnosťami vplývajúcimi na realizáciu míľnika/aktivity (napr.
počasie). 1
4.5. Stav indikátorov na úrovni opatrení SOP PS
Na základe faktu, že k 31.12.2005 bolo ukončených (s výnimkou Opatrenia TP) 16
projektov (implementovaných prostredníctvom NARMSP a SARIO), nebolo možné očakávať
celkovo významné napĺňanie výsledkových indikátorov za jednotlivé Opatrenia SOP PS.
Taktiež nenapĺňanie indikátorov výstupu za jednotlivé Opatrenia SOP PS je spôsobené
najmä neukončením významného množstva projektov (plošne za všetky Opatrenia SOP PS).
Jedným z významných faktorov a podmienok napĺňanie indikátorov za jednotlivé opatrenia je
realizácia resp. ukončenie schválených projektov.
Príloha č. 4 obsahuje prehľad indikátorov doteraz zrealizovaných projektov v rozdelení na
jednotlivé Opatrenia SOP PS.

1

Fyzická implementácia pomoci úzko súvisí s finančnou, ktorá je v rámci Monitorovacej správy zhodnotená
v Kapitole 5. Finančná implementácia pomoci
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4.6. Vyhodnotenie implementácie schém štátnej pomoci
Opatrenia SOP PS, ktoré sú zamerané na podporu súkromného sektora, sú
implementované prostredníctvom schém štátnej pomoci, resp. schém pomoci de minimis. Jedná
sa celkovo o 5 opatrení, v rámci ktorých bolo vyhlásených 5 výziev na predkladanie projektov.
Z hľadiska faktorov:
1. požadovaný NFP
2. schválený NFP
3. zmluvne viazaný NFP
je možné vyhodnotiť úspešnosť schém štátnej pomoci nasledovne:
Za Opatrenie 1.1:
požadovaný NFP

schválený NFP

zmluvne viazaný NFP

8 295 969 tis. Sk

1 205 997 tis. Sk

1 201 934 tis. Sk

Za Opatrenie 1.3:
požadovaný NFP

schválený NFP

zmluvne viazaný NFP

352 705 tis. Sk

215 735 tis. Sk

202 407 tis. Sk

požadovaný NFP

schválený NFP

zmluvne viazaný NFP

1 504 246 tis. Sk

847 071 tis. Sk

779 585 tis. Sk

požadovaný NFP

schválený NFP

zmluvne viazaný NFP

25 507 tis. Sk

12 721 270 Sk

12 721 tis. Sk

požadovaný NFP

schválený NFP

zmluvne viazaný NFP

8 873 318 tis. Sk

3 232 088 tis. Sk

1 100 000 tis. Sk

Za Opatrenie 1.4:

Za Opatrenie 1.5:

Za Opatrenie 2.2:

Bezproblémové z hľadiska dopytu po opatreniach zo strany KP/PP sú Opatrenia 1.1, 1.4. a 2.2
SOP PS. Dopyt po uvedených opatreniach prevyšuje objem zdrojov alokovaných na opatrenie.
Opatrenia s nižším dopytom sú 1.3 a 1.5. Na rozdiel od ostatných Opatrení SOP PS
nedosahoval k 31.12.2005 dopyt po nich výšku disponibilných zdrojov a hrozilo riziko
nevyčerpania zdrojov SOP PS.

18/48

Po ukončení hodnotiaceho procesu predložených projektov a zmluvnom viazaní
úspešných projektov predložili jednotlivé SO/RO Správy o vyhodnotení výziev, ktoré boli
schválené Monitorovacím výborom pre SOP dňa 17.5.2006. V predmetných správach sú
detailne popísané jednotlivé procesy od prijatia projektov až po ich zmluvné viazanie vrátane
číselných údajov. Správy sú zverejnené na web-stránkach jednotlivých SO/RO a RO pre SOP
PS.

5. Finančná implementácia pomoci
V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bolo zo strany platobnej jednotky na PO
predložených 15 súhrnných žiadostí o platbu, z ktorých 11 žiadostí bolo schválených a 4
žiadosti boli neschválené na základe zistení PO.
Celková suma schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za rok 2005
predstavovala sumu 10 314 tis. EUR, z toho 6 451 tis. EUR zo zdrojov ŠF EÚ (v súlade
s prílohou č. 5) a 3 863 tis. EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu. Za SOP PS v roku 2004 neboli
schválené a uhradené žiadne súhrnné žiadosti o platbu PO a celkové čerpanie k 31.12.2005
zodpovedá sume 10 314 tis. EUR, z toho 6 451 tis. EUR zo zdrojov ŠF EÚ a 3 863 tis. EUR zo
zdrojov štátneho rozpočtu.
Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov ŠF EÚ k 31.12.2005 (suma 6 451
tis. EUR) na záväzku 2004 (35 345 tis. EUR) v rámci SOP PS predstavuje 18,30 %.
Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov ŠF EÚ k 31.12.2005 (6 451 tis.
EUR) na záväzku 2004 – 2006 (151 211 tis. EUR) za SOP PS predstavuje 4,27 %.
EK poskytla na programový dokument SOP PS dve zálohové platby v celkovej výške
24 194 tis. EUR, z toho 26,8 % prostriedkov (6 451 tis. EUR) bolo skutočne čerpaných a
schválených na PO. V roku 2005 bola na účet PO prijatá druhá zálohová platba v sume 9 073
tis. EUR.
Dňa 18.11.2005 PO predložil na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu v sume 1 668 tis.
EUR. Na účet PO bola v tejto sume prijatá platba dňa 13.12.2005 a predstavuje 1,1% podiel na
záväzku 2004 – 2006 (prílohy č. 7 a 8).
Čo sa týka plnenia pravidla N+2, vychádzajúc zo súčasného stavu tempa čerpania
finančných prostriedkov, nepredstavuje pre SOP PS vyčerpanie povinnej čiastky (177 mil.
EUR) zo zdrojov ŠF EÚ v stanovenom termíne žiadny problém.
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RO pre SOP PS zabezpečil funkčný systém vykonávania predbežnej finančnej kontroly
predložených Žiadostí o platbu vykonávanej príslušnými SO/RO a útvarmi MH SR. V prípade
nedostatkov boli Žiadosti o platbu KP/PP vrátené resp. bolo dožiadané ich doplnenie. Kontrola
na mieste súvisiaca s predbežnou finančnou kontrolou nezistila u KP/PP žiadne nezrovnalosti.
Celková výška vyčerpaných prostriedkov certifikovaných PO v rozdelení na Opatrenia
SOP PS a zdroje tvorí súčasť prílohy č. 9.
Predfinancovanie
Vo vzťahu k štátnemu rozpočtu stav realizácie výdavkov rozpočtovaných na projekty ŠF
EÚ je ovplyvňovaný sumou poskytnutého predfinancovania KP/PP, ktoré nebolo zúčtované
a schválené v súhrnných žiadostiach o platbu.
V roku 2004 nebolo v rámci SOP PS poskytnuté žiadne predfinancovanie zo štátneho
rozpočtu.
V roku 2005 výška poskytnutého predfinancovania prostriedkov ŠF EÚ a štátneho
rozpočtu za SOP PS predstavovala sumu 170 914 tis. Sk (4 498 tis. EUR), z toho výška
poskytnutého predfinancovania nezúčtovaného k 31.12.2005 predstavuje sumu 109 482 tis. Sk
(2 881 tis. EUR) 1.
Percentuálny podiel nezúčtovaných prostriedkov z poskytnutého predfinancovania v roku
2005 predstavuje k 31.12.2005 v rámci SOP PS 64,06 %.
Certifikačné overovanie
Počas roka 2005 bolo PO vykonaných 9 certifikačných overovaní. Neoprávnené náklady
boli identifikované vo výške 5 346 tis. Sk (141 tis. EUR), čo predstavuje 5,34% z overovanej
vzorky. Z celkovej výšky prostriedkov 576 557 tis. Sk (15 173 tis. EUR) bolo súčasťou
overovanej vzorky pri certifikácii 100 051 tis. Sk (2 633 tis. EUR), čo je 17,35%.
Z 15 súhrnných žiadostí o platbu predložených na PO boli neschválené 4 súhrnné žiadosti
o platbu.
Pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu boli identifikované
nasledovné zistenia:
-

1

v rozpore s rámcovou zmluvou o dielo vysúťaženou v rámci verejného obstarávania
bola v čiastkovej zmluve zmenená cena diela, pričom nebol vypracovaný písomný
dodatok k rámcovej zmluve, ktorý by riešil zmenu ceny a všeobecne a preukázateľne
zdôvodnil úpravu ceny,
zahrnuté položky, ktorých charakter je sporný z hľadiska napĺňania cieľov SOP PS,
projektu a sledovania výstupov z danej akcie a sledovania indikátorov,
sporná geografická oprávnenosť akcie v rámci Cieľa 1, a to v rozpore s nariadením
Rady (ES) č. 1260/1999, s Programovým doplnkom k SOP PS a projektom, podľa
ktorých sa projekt vzťahuje na regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II,
KP/PP zaúčtoval účtovný prípad do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúvisí,
účtovný doklad neobsahoval predpísané náležitosti, a to vyjadrenie množstva dodaných
služieb, ani údaj o cene za mernú jednotku,

prepočítané kurzom 38 SKK/EUR
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-

nedodržiavanie termínov zo strany RO pre SOP PS, SO/RO na posudzovanie Žiadostí
o platbu,
kontrola uskutočnenia verejného obstarávania zo strany SORO nie je dostatočne jasná,
SO/RO nemajú zavedenú archiváciu dokumentácie od KP/PP,
zo strany SO/RO voči RO pre SOP PS neboli dodržané ustanovenia Zmluvy
o poskytnutí NFP týkajúce sa predkladania mesačných hlásení o priebehu realizácie
projektu,
v rámci jednotlivých aktivít bolo predložené zdôvodnenie metódy a postupov verejného
obstarávania vypracované osobou zodpovednou za verejné obstarávanie, avšak na SO/
RO (SACR) nebola k dispozícii k verejnému obstarávaniu,
SO/RO nepredkladá PO správy o výsledkoch vykonaných kontrol SO/RO do 5
pracovných dní od ich podpisu; správy o výsledkoch vnútorného auditu SO/RO a správy
o výsledku externého auditu SO/RO do 5 pracovných dní od ich podpisu; opatrenia
k všetkým vykonaným kontrolám a auditom SO/RO a odpočty ich plnenia do 10
pracovných dní od ich prijatia.

Ku koncu sledovaného obdobia bola väčšina uvedených zistení odstránená a Žiadosti
o platbu opätovne podané. V oblasti čerpania prostriedkov vyčlenených pre SOP PS je
konštatovaná vzrastajúca tendencia a uspokojivý stav (týka sa taktiež dodržania pravidla N+2).

6. Monitorovanie a hodnotenie pomoci
Proces monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej prostredníctvom SOP PS
prebiehal v roku 2005 v zmysle platného Manuálu monitorovania a hodnotenia SOP PS a v
súlade so schválenými programovými a implementačnými dokumentmi.

6.1 Monitorovanie SOP PS
Monitorovanie SOP PS sa v sledovanom období zabezpečovalo na úrovni:
• operačného programu,
• priorít,
• opatrení,
• projektov.
Systém získavania údajov bol zabezpečený z najnižšej úrovne, t. j. od KP/PP, ktorí
v mesačných intervaloch predkladali hlásenia nimi realizujúcich projektov na VÚC, resp. ich
ICPK. Tieto ich sumarizovali, na svojej úrovni vyhodnocovali a zasielali hlásenia príslušným
SO/RO, na ktorých pribiehala ich následná analýza a vkladanie do ITMS. SO/RO takto získané
údaje premietli do súhrnných (operatívnych) hlásení spracovávaných za jednotlivé výzvy na
predkladanie projektov. Na monitorovaní projektov sa podieľali aj zástupcovia RO pre SOP PS
a platobnej jednotky formou účasti na monitorovacích stretnutiach poriadaných príslušným SO/
RO. Predmetom stretnutí boli najmä analýzy sledovaných projektov a informácie o vykonaných
kontrolách fyzickej realizácie projektov.
Súhrnné podklady z predmetných stretnutí ako aj ďalšie výkazy SO/RO tvorili základ pre
monitorovanie na úrovni opatrení, priorít a celého programu.
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6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP
V priebehu roka 2005 sa uskutočnili 2 zasadnutia Monitorovacieho výboru pre SOP,
konkrétne 4. zasadnutie dňa 11.5.2005 a 5. zasadnutie dňa 21.9.2005. Z dôvodu urýchlenia
schvaľovacieho konania bola trikrát využitá metóda per rollam.
Na 4. zasadnutí prítomní členovia Monitorovacieho výboru pre SOP vzali na vedomie
Informáciu o výsledku rozhodnutia o zmenách Programového doplnku k SOP PS metódou per
rollam zo dňa 11.3.2005 (zmeny sa týkali doplnenia čísiel registrácie schém pomoci a odkazov
na ich schvaľovacie predpisy, úpravy sledovaných ukazovateľov - názvoslovia vybraných
indikátorov a ich prognózy/cieľových údajov pre rok 2006 a úpravy Kategórií intervencií v
prípade všetkých opatrení SOP PS). Členovia Monitorovacieho výboru pre SOP vzali taktiež na
vedomie Informáciu o výsledku rozhodnutia o úprave oprávneného obdobia v prípade
existujúcich schém štátnej pomoci zameraných na podporu subjektov súkromného sektora v
rámci SOP PS metódou per rollam zo dňa 26.4.2005 (obdobie vzniku oprávnených nákladov
bolo upravené nasledovne: „Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so
schémou štátnej pomoci, ktoré boli schválené Hodnotiacou komisiou na posudzovanie žiadostí
a projektov v rámci procesu schvaľovania projektov a boli vynaložené najskôr v deň
podpísania Záverečnej správy členmi Hodnotiacej komisie“).
V rámci ďalších bodov programu zasadnutia členovia Monitorovacieho výboru pre SOP
prerokovali a schválili Výročnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS za rok 2004
s pripomienkami, prerokovali a schválili ďalšie zmeny Programového doplnku k SOP PS s
pripomienkami (úpravu oprávnených aktivít, základných predpokladov prijateľnosti
projektov, overovania postupov...) a prerokovali a schválili hodnotiace kritériá pre výber
projektov z verejného sektora - konkrétne v prípade Opatrenia 1.2 SOP PS (časť SARIO).
Monitorovací výbor pre SOP na svojom 5. zasadnutí vzal na vedomie Informáciu o stave
implementácie SOP PS k 15.9.2005 a schválil realokáciu finančných prostriedkov v rámci
Priority 1 SOP PS. Na základe schválenej realokácie príde k presunu zdrojov ERDF vo výške
10 279 052,- EUR a národných verejných zdrojov vo výške 8 810 616,- EUR z Opatrenia 1.5
do Opatrenia 1.2 SOP PS. Uvedená realokácia nebola ku koncu sledovaného obdobia schválená
EK. Bližšie zdôvodnenie realizácie uvedenej realokácie je uvedené v tejto kapitole, časť 6.5.
Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS.
Dňa 9.11.2005 bola členmi Monitorovacieho výboru pre SOP metódou per rollam
schválená Priebežná monitorovacia správa o implementácii SOP PS za január – jún 2005.

6.3. Činnosť Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ
IDMV ako expertný poradný orgán ministra hospodárstva SR v oblasti ŠF EÚ
zabezpečuje dohľad nad prípravou a následnou implementáciou SOP PS. IDMV plní najmä
kontrolnú a koordinačnú úlohu v rámci MH SR tým, že kontroluje kvalitu prípravy
programových dokumentov, priebeh implementácie, zabezpečenie funkčnej štruktúry
platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov, ako aj riadne oddelenie
funkcií útvarov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 pre SOP PS.
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V roku 2005 sa uskutočnilo 6 zasadnutí IDMV, konkrétne v dňoch 17.1.2005, 10.2.2005,
15.3.2005, 25.5.2005, 18.9.2005 a 19.10.2005. Z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho konania
bola trikrát využitá metóda per rollam.
IDMV na svojich zasadnutiach (s výnimkou problematiky PHARE) o. i. vzal na vedomie
informácie o implementácii jednotlivých opatrení SOP PS, stave funkčnosti ITMS a stave
archivácie za jednotlivé SO/RO, informáciu o stave refundácie z TP a informáciu o Správe
z priebežného hodnotenia (evaluácie) pokroku v implementácii SOP PS. IDMV taktiež schválil
individuálne uznesenia a správy z overovania postupov hodnotiaceho procesu v rámci
jednotlivých výziev na predkladanie projektov vykonaných na príslušných SO/RO, Žiadosti
o poskytnutie NFP, Zmluvy o poskytnutí NFP a schvaľovacie listiny súvisiace s refundáciou
limitovanej a nelimitovanej TP za rok 2004, interné manuály upravujúce postupy v oblasti TP,
monitorovania, hodnotenia a kontroly fyzickej realizácie projektov atď.

6.4. IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
V sledovanom období zodpovední pracovníci SO/RO zabezpečili postupné doplnenie
relevantných údajov do ITMS, konkrétne údajov v rozsahu určenom Usmernením RO pre CSF
č. 2/2005 k zadávaniu povinných údajov do ITMS a jeho Aktualizáciou č. 1. Do ITMS boli
relevantné údaje zadávané v závislosti od stavu hodnotenia a kontrahovania jednotlivých
projektov.
Pri práci so systémom ITMS sa vyskytli viaceré problémy – niektoré sa podarilo
operatívne vyriešiť, niektoré zostali k poslednému dňu sledovaného obdobia nevyriešené.
Niektoré nevyriešené problémy ITMS:
– nedoriešenie nástroja na prehliadanie vytvorených dvoch OLAP kociek pre MH SR,
v MS Exceli sa nezobrazujú dáta v hierarchii väčšej ako 8 úrovní,
– nevytvorenie indikatívneho číselníka oprávnených nákladov/výdavkov v ITMS,
– nedoriešenie ITMS vo vzťahu k národným a individuálnym projektom, najmä ak tieto
obsahujú podprojekty (priradenie indikátorov, zadanie výberových kritérií projektu,
vyhodnotení, posudkov, atď.),
– nedostatočne prepracovaná položka – verejná obchodná súťaž, ktorá je v ITMS
nastavená len ako súčasť verejného obstarávania, čo spôsobuje komplikovanejšie
zadávanie údajov,
– v prípade zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP a následnej zmeny harmonogramu nie je
možné zistiť predchádzajúci stav,
– problém týkajúci sa projektov s dvomi intenzitami pomoci, kde ITMS neakceptuje viac
desatinných miest ako dve pri jednotlivých zložkách financovania.
Pri práci s ITMS sa vyskytujú krátkodobé výpadky z dôvodov straty konektivity klienta
so serverom v DataCentre, alebo z dôvodu občasného zaviaznutia systému s následnou
potrebou reštartu celého systému. Navonok sa to prejavuje ako nemožnosť prihlásiť sa do
ITMS bez zjavnej príčiny Zvýšením kapacity liniek do DataCentra v rámci GOVNETu sa
problémy s konektivitou výrazne znížili.
Napriek viacerým urgenciám sa stále nepodarilo doriešiť export prístupových práv
existujúceho užívateľa ITMS do formátu excelovskej žiadosti o prístup do ITMS, čo by
výrazne pomohlo zabezpečiť aktuálnosť formulára žiadosti a znížiť administratívnu náročnosť
a chybovosť vyplnenia pri permanentných výmenách užívateľov na SORO a RO.
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6.5. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS
Uznesením vlády SR č. 202 zo dňa 16. marca 2005 bol schválený materiál Návrh
postupu pri úprave finančných plánov programových dokumentov. Z vyššie citovaného
uznesenia vlády SR vyplynula pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR úloha
vykonať priebežnú evaluáciu pokroku v implementácii SOP PS a na jej základe následne
zvážiť potrebu realokácie finančných prostriedkov v rámci SOP PS.
Ako najvhodnejšia bola v správe evaluátora vyhodnotená realokácia časti prostriedkov
alokovaných v Opatrení 1.5 v prospech Opatrenia 1.2 - Podpora rozvoja a rekonštrukcie
infraštruktúry, vzhľadom na dopyt žiadateľov, ako aj predpokladanú absorbciu finančných
prostriedkov v rámci 2. výzvy a ďalších možných výziev v rámci Opatrenia 1.2 (v rámci
Opatrenia 1.2 sú zároveň v schválenom Programovom doplnku k SOP PS zadefinované dva
národné projekty - jeden je zameraný na vybudovanie živnostenského inštitútu a dosiahnutie
optimalizácie siete živností a druhý sa týka modernizácie a prepojenia vedeckých,
akademických a technických knižníc s podnikateľskou praxou, ktoré by sa v prípade realokácie
mohli realizovať).
Po schválení navrhovanej realokácie finančných prostriedkov z Opatrenia 1.5 do
Opatrenia 1.2 EK plánuje RO pre SOP PS vyhlásiť ďalšiu výzvu pre Opatrenie 1.2 v prvej
polovici roka 2006 (návrh realokácie z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 bol schválený
Uznesením vlády SR č. 702/2005 dňa 14.9.2005 a následne Monitorovacím výborom pre SOP
dňa 21.9.2005). Následkom zmeny finančného plánu SOP PS dôjde v rokoch 2006 - 2008
k úspore v štátnom rozpočte znížením objemu finančných prostriedkov v rozpočtovej
kapitole MH SR o 954 tis. EUR, ktoré boli pôvodne vyčlenené na spolufinancovanie SOP PS.
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7. Zhodnotenie implementácie SOP PS kontrolnými orgánmi
V priebehu roka 2005 boli na RO pre SOP PS, SO/RO, VÚC a KP/PP vykonané
nasledovné audity a následné finančné kontroly súvisiace s implementáciou SOP PS:
1)
2)
3)
4)
5)

Vnútorný audit
Audit MF SR
Kontrola NKÚ SR
Misia audítorov (Fact Finding Planning Mission)
Následná finančná kontrola MH SR

V správach z vykonaných auditov a protokole o výsledku kontroly NKÚ SR je uvedené,
že systém finančného riadenia a kontroly SOP PS je funkčný a účinný.
Ad 1 - Vnútorný audit:
V sledovanom období boli v súvislosti s implementáciou SOP PS vykonané nasledovné
vnútorné audity:
• audit zameraný na dodržiavanie smerníc a postupov pri financovaní prostriedkov ŠF
EÚ v mesiacoch február a marec 2005 (auditovaný subjekt – SEA),
• audit zameraný na hodnotenie úrovne postupov a kontrolných mechanizmov ich
vykonávania pri čerpaní prostriedkov zo ŠF EÚ v mesiacoch september a október
2005 (auditovaný subjekt – SACR, VÚC a KP/PP).
Závery vnútorného auditu
Vnútorný audit zameraný na dodržiavanie smerníc a postupov pri financovaní
prostriedkov ŠF EÚ konštatoval 18 hlavných zistení, z ktorých bola väčšina do stanoveného
termínu 1.5.2005 splnená.
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Vnútorný audit zameraný na hodnotenie úrovne postupov a kontrolných mechanizmov ich
vykonávania pri čerpaní prostriedkov zo ŠF EÚ konštatoval 19 zistení, väčšina zistení bola
k 31.12.2005 splnená.
Niektoré prijaté opatrenia na základe odporúčaní nebolo možné k stanovenému termínu
vyhodnotiť vzhľadom na ich povahu, takže sa plnili priebežne - napr. školenia, dokončovanie
manuálov a pod.
Ad 2 – Audit MF SR
V súlade s poverením podpredsedu vlády a ministra financií SR č. MF/015575/2005-951
zo dňa 31.5.2005 prebiehal na MH SR (RO pre SOP PS a platobná jednotka) a jeho
implementačných agentúrach (SO/RO) v 2. a 3. štvrťroku 2005 audit MF SR, zameraný na
hodnotenie účinnosti systému finančného riadenia a kontroly ŠF EÚ v rámci SOP PS.
V rámci auditu boli preverené kľúčové prvky systému v jednotlivých organizáciách
a zhodnotili aj systém ako celok. Hlavným predmetom overovania ako aj odporúčaní boli
činnosti, ktoré už boli v rámci programovacieho obdobia 2004 - 2006 vykonané, t. j. od
vyhlasovania výziev na predkladanie projektov až po podpisovanie Zmlúv o poskytnutí NFP
a overovanie Žiadostí o platbu. Ďalšie nadväzujúce činnosti by sa mali stať predmetom
nasledujúcich auditov, aby bola účinnosť systémov riadenia a kontroly zhodnotená úplne,
najmä čo sa týka vykonávania predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly,
certifikácie, monitorovania, hlásenia nezrovnalostí a ukončovania pomoci zo ŠF EÚ.
Závery auditu MF SR
Na základe auditu, ktorým boli preskúmané procesy platné k marcu 2005, vnútorní
audítori skonštatovali, že systém finančného riadenia a kontroly v rámci SOP PS je funkčný
a účinný, nakoľko jednotlivé zistenia majú charakter skôr stredne a menej závažných
nedostatkov. Medzi menej závažné nedostatky vnútorní audítori zaradili niektoré formálne
nedostatky, nesúlad v postupoch jednotlivých SO/RO pri dodržiavaní usmernení RO pre SOP
PS. Skonštatovali, že niektoré stredne závažné zistenia však majú systémový charakter (napr.
nejasný kontrolný systém), poukazujú na určité nedostatky v manuáloch postupov a procedúr
RO pre SOP PS a SO/RO, ktoré by mohli viesť k vzniku systémových chýb v budúcnosti.
Všetky nálezy vyplývajúce z auditu MF SR boli v rámci opatrení prijatých na odstránenie
zistení splnené.
Ad 3 – Kontrola NKÚ SR
V období od 8.2.2005 do 29.4.2005 vykonal NKÚ SR na MH SR kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami rozpočtovej kapitoly MH SR a hospodárenia s majetkom štátu
v správe úradu MH SR za rok 2004.
Závery kontroly NKÚ SR
NKÚ SR konštatoval na základe vykonanej kontroly spolu 61 zistení, všetky strednej
resp. nízkej závažnosti, z ktorých bola väčšina v zmysle harmonogramu splnená. Niektoré
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prijaté opatrenia na základe odporúčaní nebolo možné k stanovenému termínu vyhodnotiť
vzhľadom na ich povahu, takže sa plnili priebežne.
Ad 4 - Misia audítorov (Fact Finding Planning Mission)
V dňoch 23.5.-27.5.2005 vykonali zástupcovia DG Regio EK audit misiu zameranú na
systémy riadenia a kontroly Operačného programu Základná infraštruktúra, SOP PS
a Jednotného programového dokumentu NUTS Bratislava Cieľ 2 v orgánoch zapojených do
implementácie a finančnej kontroly.
Na MH SR ako RO pre SOP PS ako aj na jeho SO/RO sa konal uvedený audit v dňoch
26.5. a 27.5.2005. RO pre SOP PS zástupcom DG Regio prezentoval celý systém riadenia
a kontroly od vyhlásenia výziev na predkladanie projektov až po spôsoby a procesy
monitorovania a kontroly projektov financovaných zo ŠF EÚ a štátneho rozpočtu. Výsledok
auditu v zmysle dobre nastaveného systému, ktorý spĺňa štandardy požadované nariadením
Rady (ES) č. 1260/1999, bol potvrdený listom EK č. REGIO.I2/DvD/ mm ref: 920887.
Ad 5 - Následná finančná kontrola MH SR
V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 Čl. 10, ods. 3 má SR pred vydaním
vyhlásenia o ukončení pomoci v roku 2009 overiť minimálne 5% celkových oprávnených
výdavkov programových dokumentov/iniciatív Spoločenstva. Táto podmienka sa vzťahuje na
skrátené programové obdobie 2004 - 2006. Obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty zo
strany KP/PP pre toto obdobie je od 1.1.2004 do 31.12.2008. Akékoľvek výdavky
realizované KP/PP pred, alebo po uplynutí tohto obdobia, nemôžu byť považované za
oprávnené.
V sledovanom období zamestnanci Odboru kontroly a sťažností MH SR zahájili následnú
finančnú kontrolu prideľovania, čerpania a použitia prostriedkov ERDF a prostriedkov štátneho
rozpočtu poskytnutých pre SOP PS, overovanie riadiaceho a kontrolného systému v rozsahu
kontrolovanej vzorky: Priority 2. Rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 2.3. Podpora propagácie
cestovného ruchu a tvorby informačného systému:
č.11120300002 Tlačená propagácia a edičná činnosť,
č.11120300003 Audiovizuálna tvorba a informačné systémy,
č.11120300004 Medzinárodné veľtrhy a výstavy cestovného ruchu,
č.11120300006 Práca s verejnosťou a masmédiami,
č.11120300007 Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu.
Kontrolované subjekty:
RO pre SOP PS – Odbor riadenia SOP
Platobná jednotka pre SOP PS – Odbor rozpočtu a projektov EÚ
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrola nebola k 31.12.2005 ukončená, Monitorovacia
správa neuvádza žiadne zistenia z výkonu kontroly.
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8. Komunikačný akčný plán
MH SR ako RO pre SOP PS zabezpečovalo v sledovanom období publicitu a propagačné
aktivity v súlade s vypracovaným Komunikačným akčným plánom schváleným Monitorovacím
výborom pre SOP ako súčasť Programového doplnku k SOP PS nasledovne:
•

vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS (Podpora
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – oblasť budovania priemyselných parkov
a rekonštrukcie výrobných hál) bolo zverejnené v periodikách (konkrétne v denníkoch
Pravda a Hospodárske noviny) a zároveň bola kompletná výzva na predkladanie
projektov spolu so súvisiacou dokumentáciou zverejnená na webovej stránke MH SR,
na webovej stránke SARIO, ako aj na webovej stránke informačného portálu
„Štrukturálne fondy pre Slovensko“ - www.strukturalnefondy.sk;

•

zverejnenie úspešných žiadateľov pre Opatrenie 1.2 SOP PS na internetovej stránke
SARIO a internetovej stránke MH SR;

•

zároveň MH SR - Odbor riadenia SOP v spolupráci s Referátom pre komunikáciu
a vzťahy s verejnosťou, SO/RO a ICPK za účelom informovania o SOP PS priebežne
zabezpečovali poskytovanie aktuálnych informácií a pravidelnú aktualizáciu
webstránky MH SR – časť EÚ a jej fondy a webstránok jednotlivých SO/RO.
Informácie sa týkali najmä aktuálneho stavu hodnotiaceho procesu projektov, ktoré
boli predložené v rámci výzvy na predkladanie projektov v roku 2005 a boli navrhnuté
na technické a finančné posudzovanie po vykonanej formálnej kontrole ako aj o
možnosti podpisovania Zmlúv o poskytnutí NFP v prípade úspešných projektov.
Informácie sa taktiež týkali 2. výzvy na predkladanie projektov zverejnenej v rámci
Opatrenia 1.2 SOP PS. V súvislosti s monitorovacím procesom a monitorovaním SOP
PS, SO/RO informovali KP/PP najmä o spôsobe vypĺňania a zasielania Hlásenia
o priebehu realizácie projektu, vypĺňania a predkladania Žiadostí o platbu
a Štvrťročného plánu platieb. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie
telefonicky, e-mailom, písomne, príp. osobnými stretnutiami;
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•

MH SR - Odbor riadenia SOP v spolupráci so Sekciou organizácie, riadenia
a financovania (od 30.12.2005 Sekcia rozpočtu a financovania) - vyhlásilo verejné
obstarávanie na výrobu propagačných predmetov pre SOP PS, využitím ktorých
jednotlivé ICPK, SO/RO a RO pre SOP PS zvyšujú povedomie o možnostiach
čerpania ŠF EÚ.

Za účelom posilnenia informovanosti verejnosti o SOP PS a možnostiach uchádzania sa
o NFP zo ŠF EÚ v ďalšom programovom období 2007 - 2013 pripravuje RO pre SOP PS
v spolupráci s RO CSF a jednotlivými SO/RO stratégiu propagácie úspešných projektov
implementovaných v rámci SOP PS ako dobré príklady z praxe o využití finančných
prostriedkov zo ŠF EÚ.

9. Problémové oblasti spojené s implementáciou
V priebehu roka 2005 pretrvávali niektoré problémy, ktoré sa vyskytli už v roku 2004 a
ktoré oddialili implementáciu programov podporovaných zo ŠF EÚ. Predložená Monitorovacia
správa na ne nadväzuje a taktiež definuje „nové“ problémy a k nim prijaté opatrenia, ktoré sa
vyskytli v roku 2005. Nižšie sú uvedené tie, ktoré MH SR ako RO pre SOP PS považuje za
najvýznamnejšie:
1) ITMS
ITMS bol vytvorený v značnej časovej tiesni a počas celej svojej existencie bol neustále
dopracovávaný v závislosti od akútnosti problémov, ktoré sa v ňom vyskytli a ktoré
identifikovali jednotliví používatelia. V priebehu sledovaného obdobia boli prepracované
viaceré časti/subsystémy ITMS, čo spôsobovalo neustále dolaďovanie nových
funkcionalít a riešenie problémov s tým spojených. V nových verziách občas nastala
zmena zaužívaných postupov, čo spôsobovalo neistotu u užívateľov. Podľa stavu
spracovania dát v systéme sa postupne menili požiadavky na výstupné zostavy, z ktorých
len časť bola k dispozícii v systéme a potrebné zostavy sa museli spracovávať ručne
pomocou separátnych evidencií v SQL databázach resp. v aplikácii MS Excel.
Využívanie údajov z 2 OLAP kociek, ktoré má MH SR k dispozícii, je nedostatočné aj
z dôvodu nezobrazovania dát pri hlbokom vnorení v aplikácii MS Excel.
Opatrenie:
Vzhľadom na časovú tieseň pri vzniku ITMS bolo potrebné neustále prepracovávanie
systému brať ako fakt a naučiť sa využívať systém aj v týchto podmienkach. V prípade
potreby vlastných dopracovaní bolo nevyhnutné urýchlene spracovať Change request
a požiadať o jeho realizáciu a následne v prípade vážnych problémov urgovať, ak
realizácia bola pomalá. Problémy s prehliadaním OLAP kociek pomocou Excelu sú
v stave riešenia, hľadá sa iný vhodný prehliadač OLAP kociek. Menšie chyby systému
boli reklamované Servis Desku, pričom boli v DataCentre postupne odstraňované.
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2)

Záložné právo
Uznesením vlády SR č. 1173/2004 bol dňa 8.12.2004 schválený materiál Postup pre
uplatňovanie ustanovení v oblasti záložného práva v rámci pravidiel pre čerpanie
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu, ktorého gestorom je Úrad vlády SR
v spolupráci s MF SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len
„MVRR SR“). Predmetný materiál definuje zásady spolupráce RO a finančných inštitúcií
pri spolufinancovaní projektov podporovaných zo ŠF EÚ a zabezpečuje, v prípade
porušenia zmluvnej agendy súvisiacej s implementáciou ŠF EÚ, vymáhateľnosť
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ŠF EÚ.
Implementácia uvedeného uznesenia vlády SR priniesla nasledovné problémy:
1) časový horizont usmerňovania jednotlivých RO,
2) nezabezpečenie právne relevantného spôsobu vymáhania návratnosti pohľadávky štátu
v prípade spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov KP/PP,
3) výkon realizácie záložného práva,
4) pri praktickej implementácii záložného práva na úrovni SO/RO, KP/PP.
Práve praktická implementácia záložného práva na úrovni SO/RO, KP/PP pri riešení
jednotlivých „špecifík záložného práva“ počas implementácie ŠF EÚ je, vzhľadom na
názorovú nejednotnosť relevantných orgánov k riešeniu identických problémov, dôvodom
k tomu, aby RO pre SOP PS inicioval zmenu predmetného uznesenia vlády SR.
Opatrenie:
Vzhľadom na tieto skutočnosti RO pre SOP PS navrhuje riešiť problém súvisiaci so
špecifikami záložného práva iniciovaním zmeny Uznesenia vlády SR č. 1173/2004.
Uvedené je potrebné z dôvodu nutnosti komplexne a koncepčne riešiť problematiku
záložného práva súvisiaceho s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ
a implementáciou SOP PS s cieľom zabezpečiť jednotnosť názorov všetkých RO v rámci
svojich programovacích dokumentov ako aj ostatných zainteresovaných orgánov
a inštitúcií pôsobiacich pri implementácií ŠF EÚ k spôsobu riešenia „špecifík záložného
práva“, zefektívniť implementáciu ŠF EÚ v SR a vymáhanie pohľadávok štátu, ktoré
môžu vzniknúť v procese implementácie ŠF EÚ.
RO pre SOP PS v snahe riešiť v súčasnosti patovú situáciu súvisiacu so „špecifikami
záložného práva“ pripravuje k podpisu Zmluvu o poskytnutí právnych služieb
s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorej úlohou bude „riešenie špecifík
súvisiacich s praktickou realizáciou záložného práva v nadväznosti na uzatváranie
zmluvnej agendy súvisiacej s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ“. Vynaložené
finančné prostriedky súvisiace s poskytovaním právnych služieb súvisiacich s riešením
„špecifík záložného práva“ budú po odsúhlasení RO pre SOP PS následne refundované
z Opatrenia TP.

3) Odvolania, sťažnosti a žiadosti o opravné prostriedky
RO pre CSF (prípisom č. MVRR-2006-5545/11514-45:CSF-JM zo dňa 21.2.2006)
jednoznačne konštatuje nutnosť postupovať pri posudzovaní odvolaní, sťažností a žiadostí
o opravné prostriedky (ďalej len „podania“) neúspešných žiadateľov o poskytnutie NFP
v intenciách zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, alebo podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na
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skutočnosť, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, je potrebné riešiť jednotlivé
podania individuálne v súlade s platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť.
Opatrenie:
RO pre SOP PS pri výkone svojej riadiacej činnosti, delegoval rozhodovanie o podaniach
neúspešných žiadateľov o poskytnutie NFP na SO/RO. SO/RO rieši podania v zmysle
článku III. ods. (12) Dohody o splnomocnení v súlade s platnou legislatívou SR.
V prípade podaní priamo adresovaných na RO pre SOP PS, tento postupuje v súlade
s internými predpismi MH SR.
4) Opatrenie – Technická pomoc (TP)
4.1 Usmernenie RO pre CSF k použitiu TP
V oblasti TP vydal RO pre CSF dňa 25.2.2005 usmernenie č. 18/2004 – vykonávací
predpis č. 1, ktoré definovalo použitie TP a ktoré nadväzovalo na list RO pre CSF zo dňa
16.3.2004, v ktorom boli definované postupy pri žiadostiach o prostriedky z TP.
Z pohľadu MH SR predmetné usmernenie nezohľadňuje v plnej miere špecifiká projektov
TP, naviac systém schvaľovania v prípade interných subjektov MH SR považuje za
konflikt záujmov. Znenie usmernenia nebolo do jeho vydania konzultované
s jednotlivými relevantnými RO. Neoprávnené výdavky definované v predmetnom
usmernení sú nad rámec nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004.
Opatrenie:
MH SR Usmernenie RO pre CSF č. 18/2004 – vykonávací predpis č. 1 pripomienkovalo
a následne prispôsobilo svoj interný Mechanizmus refundovania oprávnených výdavkov
z TP SOP PS tak, aby jeho konečná verzia plne korešpondovala s vydaným usmernením.
4.2 Použitie prostriedkov TP
Pri napĺňaní účelu 3 použitia prostriedkov limitovanej TP získaných refundáciou platov
oprávnených zamestnancov v roku 2004 (Uznesenie vlády SR č. 544/2005) – technické
vybavenie a iné kapitálové výdavky pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia
a implementácie ŠF EÚ, chýba kompletné taxatívne vymedzenie technického vybavenia
a iných kapitálových výdavkov, prichádza k časovým stratám pri riešení opodstatnenosti
jednotlivých položiek a posudzovaní projektov v rámci nelimitovanej TP a následne sa
odďaľuje refundácia finančných prostriedkov v rámci nelimitovanej TP na základe
Žiadostí o platbu.
Opatrenie:
MH SR iniciovalo zmenu Uznesenia vlády SR č. 544/2005, ktorá mala zabezpečiť
riešenie uvedeného problému, t. j. zabezpečila by jednotný výklad k riešeniu problémov
súvisiacich s praktickou realizáciou technického vybavenia a iných kapitálových
výdavkov.
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10. Vyhodnotenie implementácie pomoci
RO pre SOP PS týmto prehlasuje, že v sledovanom období bol proces implementácie SOP
PS zabezpečovaný v súlade s politikami a činnosťami ES, vrátane pravidiel o hospodárskej
súťaži, o zadávaní verejných zákaziek, o ochrane a zlepšovaní životného prostredia
a o odstraňovaní nerovností a podpore rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Uvedené
princípy boli rozpracované v SOP PS, Programovom doplnku k SOP PS, schémach štátnej
pomoci a pomoci de minimis, Manuáli riadenia SOP PS a postupoch a mechanizmoch
súvisiacich s implementáciou SOP PS.
Predložená Monitorovacia správa neinformuje o dopade čerpania NFP na rómske
marginalizované skupiny. Uvedené vyplýva z faktu, že SOP PS má nepriamy dopad na rómske
marginalizované skupiny a tak všetky údaje týkajúce sa týchto skupín môžu mať v priebehu
realizácie projektov len indikatívny charakter. Empirický odhad dopadu na rómske
marginalizované skupiny bude vyčísliteľný po realizácii jednotlivých projektov.
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Príloha č. 1 – Stav implementácie SOP PS – prehľad o prijatých a schválených projektoch
K dátumu: 31.12.2005

Priorita /
Opatrenie
SOP PS

Implementujúci
SO/RO /
RO

Priorita 1
Opatrenie
1.1
Opatrenie
1.2
Opatrenie
1.3
Opatrenie
1.4
Opatrenie
1.5

Alokácia z ERDF
Alokácia z ERDF
Počet
a štátneho
a štátneho rozpočtu
prijatých
rozpočtu na roky
na roky 2004-2006
projektov
2004-2006
(v EUR)
spolu
(v Sk)

Objem
žiadaných
finančných
prostriedkov
(v Sk)

Počet
schválených
projektov

Objem
schválených
projektov
(v Sk)3

Objem
schválených
finančných
prostriedkov
z ERDF
(v Sk)

Objem
schválených
finančných
prostriedkov
zo štátneho
rozpočtu
(v Sk)

125 371 368

4 764 111 984

638

24 193 805 485

15 239 341 966

205

5 312 937 061

3 124 774 374

1 873 139 518

1 251 634 856

NARMSP

28 727 870

1 091 659 060

416

14 625 764 487

8 295 968 661

50

1 924 091 307

1 205 996 739

649 382 859

556 613 880

NARMSP
SARIO

39 187 761

1 489 134 918

43

5 735 839 531

4 951 984 524

12

889 575 744

759 201 119

599 369 304

159 831 815

SEA

14 363 935

545 829 530

91

804 946 107

390 868 604

73

668 252 895

248 781 422

133 959 227

114 822 195

SEA

21 545 901

818 744 238

64

2 933 795 332

1 558 371 608

51

1 775 540 553

887 170 299

477 707 084

409 463 215

SARIO

21 545 901

818 744 238

24

93 460 028

42 148 569

19

55 476 562

23 624 795

12 721 044

10 903 751

92 210 435

3 503 996 530

469

24 506 448 341

16 507 824 333

64

5 883 680 159

3 406 054 256

2 336 608 709

1 069 445 547

SACR

40 078 391

1 522 978 858

132

7 848 089 072

6 993 251 680

23

2 010 338 313

1 461 800 000

1 154 052 632

307 747 368

SACR

35 256 932

1 339 763 416

336

16 017 105 013

8 873 318 397

40

3 232 087 590

1 303 000 000

701 615 385

601 384 615

SACR

16 875 112

641 254 256

1

641 254 256

641 254 256

1

641 254 256

641 254 256

480 940 692

160 313 564

MH SR

14 112 997

536 293 886

23

81 337 614

80 491 943

23

81 337 614

80 491 943

61 003 211

19 488 732

231 694 800

8 804 402 400

48 781 591 440

31 827 658 242

292

11 277 954 834

6 611 320 573

4 270 751 438

2 340 569 135

Priorita 2
Opatrenie
2.1
Opatrenie
2.2
Opatrenie
2.3
Opatrenie
TP

Objem
predložených
projektov
(v Sk)

Objem
schválených
finančných
prostriedkov
v ERDF
a štátneho
rozpočtu
(v Sk)

SPOLU

1 130

Príloha č. 2 – Stav implementácie SOP PS - prehľad o zmluvne viazaných projektoch
K dátumu: 31.12.2005

v Sk
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Priorita /
Opatrenie
SOP PS

Priorita 1
Opatrenie
1.1
Opatrenie
1.2
Opatrenie
1.3
Opatrenie
1.4
Opatrenie
1.5
Priorita 2
Opatrenie
2.1
Opatrenie
2.2
Opatrenie
2.3
Opatrenie
TP
SPOLU

Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky
2004- 2006

Objem zmluvne
viazaných
projektov

Suma zmluvne
viazaná z ERDF
a štátneho rozpočtu

%
zmluvného
viazania
z ERDF
a štátneho
rozpočtu

%
zmluvného
viazania z
ERDF

Suma zmluvne
viazaná zo
štátneho
rozpočtu

%
zmluvného
viazania zo
štátneho
rozpočtu

spolu

ERDF

štátny
rozpočet

Počet
zmluvne
viazaných
projektov

4 764 111 984

2 939 082 032

1 825 029 952

183

5 153 863 193

3 026 865 576

63,53

1 820 032 048

61,93

1 206 833 528

66,13

1 091 659 060

587 816 414

503 842 646

50

1 908 413 980

1 201 934 294

110,10

648 294 620

110,29

553 639 674

109,88

1 489 134 918

1 175 632 828

313 502 090

12

886 166 858

753 278 775

50,58

594 693 769

50,58

158 585 006

50,58

545 829 530

293 908 226

251 921 304

55

642 771 495

229 977 644

42,13

123 834 116

42,13

106 143 528

42,13

818 744 238

440 862 282

377 881 956

47

1 661 034 298

818 050 069

99,92

440 488 499

99,92

377 561 570

99,92

818 744 238

440 862 282

377 881 956

19

55 476 562

23 624 794

2,89

12 721 044

2,89

10 903 750

2,89

3 503 996 530

2 404 703 498

1 099 293 032

60

3 735 672 551

3 029 454 380

86,46

2 090 248 482

86,92

939 205 898

85,44

1 522 978 858

1 202 351 730

320 627 128

22

1 356 000 131

1 288 200 124

84,58

1 017 000 098

84,58

271 200 026

84,58

1 339 763 416

721 411 076

618 352 340

37

1 738 418 164

1 100 000 000

82,10

592 307 692

82,10

507 692 308

82,10

641 254 256

480 940 692

160 313 564

1

641 254 256

641 254 256

100,00

480 940 692

100,00

160 313 564

100,00

536 293 886

402 220 424

134 073 462

23

81 337 614

80 491 943

15,01

61 003 211

15,17

19 488 732

14,54

8 804 402 400

5 746 005 954

3 058 396 446

266

8 970 873 358

6 136 811 899

69,70

3 971 283 741

69,11

2 165 528 158

70,81

Suma zmluvne
viazaná
z ERDF

Príloha č. 3 - Stav implementácie SOP PS - celkový prehľad projektov Technickej pomoci SOP PS 1
K dátumu: 31.12.2005

1

v Sk

Projekty, ktoré boli v nadväznosti na nálezy certifikátorov mimoriadne ukončené sú v tabuľke uvedené len ako opätovne podané (pre zabránenie duplicity)

35/48

P. č.

Kód projektu
TP v
ITMS

KP

Názov projektu

1.

11100100017

SARIO

Refundácia mzdových nákladov
SARIO 04

2.

11100100018

SACR

Refundácia mzdových nákladov
SACR 04

3.

11100100019

SEA

Refundácia mzdových nákladov
SEA 04

4.

11100100020

NARMSP

Refundácia mzdových nákladov
NARMSP 04

5.

11100100021

Trnavský
Refundácia mzdových nákladov
samosprávny TTSK 04
kraj

6.

11100100022

MH SR

7.

11100100023

MH SR

8.

11100100024

1

Refundácia mzdových nákladov
MH SR 04

Refundácia výdavkov - NTP 04 01 polrok
VUC Banská Refundácia mzdových nákladov
Bystrica
BBSK 04

Ciele projektu

Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov SARIO
ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii,
monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v
súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom
2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov SACR ako
SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní,
kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s
nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
Refundácia mzdových nákladov 10 zamestnancov SEA ako
SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní,
kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s
nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov NARMSP
za rok 2004 ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii,
monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v
súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom
2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Trnavského
samosprávneho kraja podieľajúcich sa na implementácii,
monitorovaní SOP PS oprávnených v súlade s nariadením
EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov
Ministerstva hospodárstva SR podieľajúcich sa na riadení,
implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS
oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
pravidlom 11, bodom 2.2.
Zabezpečenie informovanosti verejnosti o SOP PS
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov BBSK
podieľajúcich sa na implementácii a monitorovaní SOP PS
oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
pravidlom 11, bodom 2.2.

Kateg
Stav
Dátum
ó
proje schválenia
r
ktu k projektu
i
31.12.2005
(IDMV)
a
TP1
1
Projekt
25.5.2005
ukončený

Dátum
začiatku
realizácie
projektu

Dátum
ukončenia
realizácie
projektu

Celková
suma
projektu

Celková
suma
schváleného
NFP

Vyplatená
suma

1.1.2004

31.12.2004

4 000 000

4 000 000

3 615 891

1

Projekt
ukončený

25.5.2005

1.1.2004

31.12.2004

4 500 000

4 500 000

4 315 728

1

Projekt v
realizácii

25.5.2005

1.1.2004

31.12.2004

3 978 510

3 978 510

0

1

Projekt
ukončený

25.5.2005

1.1.2004

31.12.2004

4 000 000

4 000 000

3 320 477

1

Projekt v
realizácii

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

337 812

337 812

0

1

Projekt
ukončený

25.5.2005

1.1.2004

31.12.2004

15 000 000

15 000 000

10 534 164

2

Projekt
v realizácii
Projekt
ukončený

25.5.2005

1.1.2004

31.12.2004

193 652

193 652

0

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

400 000

400 000

289 762

1

Limitovaná TP – 1, nelimitovaná TP - 2
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9.

11100100025

VUC Prešov Refundácia mzdových nákladov
POSK 04

10.

11100100026

VUC Žilina Refundácia mzdových nákladov
ZASK 04

11.

11100100027

Trenčiansky Refundácia mzdových nákladov
samosprávny TNSK 04
kraj

12.

11100100028

VUC Košice Refundácia mzdových nákladov
KSK 04

13.

11100100029

MH SR

14.

11100100030

MH SR

15.

11100100031

SEA

16.

11100100032

SEA

Refundácia mzdových nákladov zamestnancov
Prešovského samosprávneho kraja podieľajúcich sa na
implementácii, informovaní, vzdelávaní, poradenstve a
konzultácii, príprave dokumentov, analýze, prieskumoch,
monitorovaní v rámci SOP PS oprávnených v súlade s
nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ŽSK,
odboru regionálneho rozvoja podieľajúcich sa na príprave,
výbere, posudzovaní a monitorovaní SOP PS oprávnených
v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11,
bodom 2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ICPK pre
SOP PS zamestnaných v Rozvojovej agentúre
Trenčianskeho samosprávneho kraja n. o., podieľajúcich sa
na implementácii a monitorovaní SOP PS oprávnených v
súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom
2.2.
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov KSK
vykonávajúcich a podieľajúcich sa na implementácii,
monitorovaní, informovaní, vzdelávaní, poradenstve a
konzultácii v rámci SOP PS oprávnených v súlade s
nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
Refundácia odmien, úrazového poistenia a cestovných
nákladov externých hodnotiteľov

Refundácia odmien, úrazového
poistenia a cestovných nákladov
externých hodnotiteľov
Refundácia mzdových nákladov Refundácia mzdových nákladov zamestnancov MH SR
zamestnancov MH SR
podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní,
podieľajúcich sa na riadení,
kontrole a audite Sektorového operačného programu
implementácii, monitorovaní,
Priemysel a služby (1. polrok 2005)
kontrole a audite Sektorového
operačného programu Priemysel
a služby (1. polrok 2005)
Refundácia nákladov
Cieľom projektu je zabezpečenie administratívneho a
nelimitovanej technickej pomoci technického vybavenia pre oprávnených zamestnancov
pre zamestnancov Slovenskej
Slovenskej energetickej agentúry vrátane regionálnych
energetickej agentúry
pobočiek (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice)
podieľajúcich sa na implementácii, podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole
monitorovaní, kontrole a audite
a audite SOP PS za rok 2004 slúžiaceho na komunikáciu so
Sektorového operačného programu žiadateľmi, informačné aktivity, hodnotenie a
Priemysel a služby za rok 2004
monitorovanie projektov a kontrolu na mieste.
Refundácia mzdových nákladov 10 Refundácia mzdových nákladov 10 zamestnancov
zamestnancov Slovenskej
Slovenskej energetickej agentúry ako
energetickej agentúry
Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
podieľajúcich sa na implementácii, podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole
monitorovaní, kontrole a audite
a audite Sektorového operačného programu Priemysel a
Sektorového operačného programu služby za rok 2005 v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
Priemysel a služby - rok 2005
pravidlom 11, bodom 2.2

1

Projekt
v realizácii

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

400 000

400 000

0

1

Projekt
ukončený

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

400 000

400 000

0

1

Projekt
v realizácii

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

405 612

405 612

0

1

Projekt
v realizácii

25.5.2005

1.7.2004

31.12.2004

400 000

400 000

0

1

Projekt
v realizácii

19.8.2005

1.6.2004

31.7.2005

3 600 000

3 600 000

0

1

Projekt
ukončený

19.8.2005

1.1.2005

30.6.2005

7 500 000

7 500 000

6 954 491

2

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2004

31.12.2004

3 056 576

3 056 576

0

1

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2005

31.12.2005

4 669 452

4 669 452

0
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17.

11100100033

NARMSP

18.

11100100034

NARMSP

19.

11100100035

NARMSP

20.

11100100036

SACR

Refundácia výdavkov, ktoré
vznikli pri výkone činnosti sekcie
štrukturálnych fondov NADSME
pri výbere a posudzovaní žiadostí
o poskytnutie NFP predložených v
rámci výzvy na predkladanie
projektov opatrení 1.1 a 1.2 SOP
PS v roku 2004
Refundácia výdavkov, ktoré
vznikli v rámci činnosti sekcie
štrukturálnych fondov Národnej
agentúry pre rozvoj malého a
stredného podnikania pri príprave,
výbere, posudzovaní,
monitorovaní, kontrole a audite
Sektorového operačného programu
Priemysel a služby v roku 2004

Refundácia výdavkov, ktoré vznikli pri výkone činnosti
sekcie štrukturálnych fondov NADSME pri výbere a
posudzovaní žiadostí o poskytnutie NFP predložených v
rámci výzvy na predkladanie projektov opatrení 1.1 a 1.2
SOP PS v roku 2004, a to:
- zabezpečenie formálnej kontroly,
- zabezpečenie odborného hodnotenia,
- výkon sekretariátu pre hodnotiacu komisiu
Refundácia výdavkov, ktoré vznikli v rámci činnosti sekcie
štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania pri príprave, výbere,
posudzovaní, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového
operačného programu Priemysel a služby v roku 2004
oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
pravidlom 11, bodom 2.1 a bodom 3 v kategóriách
oprávnených aktivít:
- semináre,
- informačné aktivity,
- nadobudnutie a inštalácia počítačových systémov pre
riadenie, monitorovanie a hodnotenie realizácie pomoci,
- ostatné (technické vybavenie súvisiace s oprávnenými
aktivitami).
Refundácia mzdových nákladov Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Národnej
zamestnancov Národnej agentúry agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za rok
pre rozvoj malého a stredného
2005 ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
podnikania podieľajúcich sa na
orgánom podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní,
implementácii, monitorovaní,
kontrole a audite Sektorového operačného programu
kontrole a audite Sektorového
Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK
operačného programu Priemysel a č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.
služby za rok 2005
Refundácia nákladov
Refundácia nákladov nelimitovanej Technickej pomoci nelimitovanej Technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie
kapitálové a bežné výdavky pre
zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ SACR ako
technické zabezpečenie
SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní,
zamestnancov sekcie
kontrole a audite SOP Priemysel a služby, Priorita 2 štrukturálnych fondov EÚ SACR Rozvoj cestovného ruchu, oprávnených v súlade s
ako SO/RO podieľajúcich sa na
Nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11.
implementácii, monitorovaní,
kontrole a audite SOP Priemysel a
služby, Priorita 2 - Rozvoj
cestovného ruchu

1

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.9.2004

31.12.2004

200 000

200 000

0

2

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2004

31.12.2004

3 370 000

3 370 000

0

1

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2005

31.12.2005

7 000 000

7 000 000

0

2

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2004

31.12.2004

3 495 000

3 495 000

0
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21.

11100100037

SACR

22.

11100100038

SARIO

23.

11100100039

SARIO

Refundácia mzdových nákladov Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Slovenskej
zamestnancov Slovenskej agentúry agentúry pre cestovný ruch ako Sprostredkovateľského
pre cestovný ruch podieľajúcich sa orgánu pod Riadiacim orgánom podieľajúcich sa na
na implementácii, monitorovaní, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite
kontrole a audite Sektorového
Sektorového operačného programu Priemysel a služby
operačného programu Priemysel a oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
služby za obdobie január - jún
pravidlom 11, bodom 2.2, za obdobie január - jún 2005
2005
Refundácia nákladov
Refundácia nákladov nelimitovanej technickej pomoci nelimitovanej technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie
kapitálové a bežné výdavky pre
zamestnancov divízie štrukturálnych fondov EÚ SARIO
technické zabezpečenie
ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii,
zamestnancov divízie
monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného
štrukturálnych fondov EÚ SARIO programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s
ako SO/RO podieľajúcich sa na
Nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11 s cieľom
implementácii, monitorovaní,
zabezpečiť efektívnu implementáciu opatrení 1.2 a 1.5 SOP
kontrole a audite Sektorového
PS
operačného programu Priemysel a
služby
Refundácia mzdových výdavkov Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov divízie
zamestnancov Slovenskej agentúry štrukturálnych fondov EÚ Slovenskej agentúry pre rozvoj
pre rozvoj investícií a obchodu ako investícií a obchodu ako SO/RO podieľajúcich sa na
SO/RO podieľajúcich sa na
implementácii, monitorovaní, kontrole a audite
implementácii, monitorovaní,
Sektorového operačného programu Priemysel a služby
kontrole a audite Sektorového
oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004,
operačného programu Priemysel a pravidlom 11, bodom 2.2
služby oprávnených v súlade s
nariadením EK č. 448/2004,
pravidlom 11, bodom 2.2

1

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2005

30.06.2005

4 000 000

4 000 000

0

2

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2204

31.12.2004

2 731 000

2 731 000

0

1

Projekt
v realizácii

19.10.2005

1.1.2005

31.12.2005

7 700 000

7 700 000

0

Príloha č. 4 - Stav implementácie SOP PS - napĺňanie indikátorov
K dátumu: 31.12.2005
Úroveň
(opatrenie)

Typ indikátora

Merná
jednotka

Východiskový
stav indikátora

Priebežný stav
ku koncu 2005

Priebežný stav v %
v porovnaní
cieľovým stavom

Cieľový
stav (2006)

Výsledok

% všetkých MSP, ktorí úspešne implementovali projekty po 24 mesiacoch; Priame súkromné
investície do finančne podporených firiem (mil. Sk a % z celkových investícií)

percento

0

0

0%

Min. 30%

Výstup

Počet MSP, ktorí obdržali finančný príspevok (muži/ženy)

počet

0

501

8,93%

560

Opatrenie 1.1

1

Názov indikátora

počet MSP, s ktorými bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP
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Výsledok
Opatrenie 1.2

Výstup
Výsledok

Opatrenie
1.3

Výstup
Výsledok

Opatrenie
1.4

Opatrenie
1.5

0

0%

2 000

Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch

počet

0

0

0%

35

Celková suma investícií do technológií, inovácie postupov a produktov (v mil. EUR)

suma

0

12,562

83,73%

15

Počet podporených firiem, ktoré zaviedli inovácie

počet

0

553

183,33%

30

(mil. EUR)

0

0

0

0,5

Zníženie nákladov na energiu mil. EUR/rok

počet

0

47

156,66%

30

Výsledok

Počet podporených podnikov, ktoré sa stali novými exportérmi a/alebo expandovali na nové trhy
na vývoz svojich produktov

počet

0

0

0

70

Výstup

Počet podnikov, ktoré získali finančnú podporu

počet

0

19

21,11%

90

(mil. EUR)

0

0,791 mil. EUR4

1,87 %

42,2/20

počet

0

22

73,33%

30

percento

100%

0

0

130%

počet

0

37

74%

50

percento

100%

0

0

110%

počet

0

0

0

40

Výsledok
Výstup
Výsledok

Opatrenie
2.3

0

Celkový počet podporených projektov

Výstup

Opatrenie
2.2

počet

Výstup

Výsledok

Opatrenie
2.1

Počet vytvorených pracovných miest

Výstup

Priame investície do podpory cestovného ruchu, z toho do obnovy kultúrno-historických pamiatok
(mil. EUR)
Počet podporených projektov verejného sektora v oblasti cestovného ruchu
% lôžok vytvorených alebo skvalitnených vďaka získanej pomoci
Počet podporených projektov zameraných na vývoj nových produktov cestovného ruchu
Zvýšenie počtu zahraničných klientov cestovných kancelárií a tour operátorov v %
Počet informačných kancelárií cestovného ruchu v jednotnom informačnom systéme cestovného
ruchu

2

celkový objem schválených projektov
počet podpísaných Zmlúv o poskytnutí NFP
4
pri kurze 38 Sk/EURO bola suma čerpaných finančných prostriedkov vo výške 30 074 539,33 Sk
3
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Príloha č. 5 – Finančná tabuľka pre výročné/záverečné správy o implementácii
podľa opatrení a priorít za rok 2005
Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 PO
002
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a
služby
Rok: 2005
Priorita/Opatrenie

Priorita 1
Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2

Opatrenie 1.3

Opatrenie 1.4

Opatrenie 1.5
Priorita 2
Opatrenie 2.1

Celkové
náklady***

1
77 344 264
5 156 284
5 156 284
5 156 285
7 734 426
7 734 426
7 734 427
7 734 427
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 919
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
3 867 213
3 867 213
3 867 213
63 281 671
15 820 417
15 820 418
18 984 502
12 656 334
10 584 748
10 584 748
0
151 210 683
151 210 683

Celkové
oprávnené
skutočne
% oprávnených
vyplatené a
nákladov
certifikované
výdavky
2
3 = 2/1
4 193 613,49
5,42
0,00
0,00
3 203 388,08
62,13
200 360,18
3,89
37 465,34
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
735 617,14
9,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 782,75
0,43
0,00
0,00
1 693 717,32
2,68
626 995,28
3,96
0,00
0,00
37 322,47
0,2
1 029 399,57
8,13
563 696,92
5,33
563 696,92
5,33
0
6 451 027,73
4,27
6 451 027,73
4,27

(v EUR)
iné****

Oblasť pomoci**

1.5.1
1.6.1
1.6.2
1.5.1
1.6.4
3.2.4
3.5.1
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3
1.6.3
1.6.4
3.2.4
1.7.1
1.7.2
1.7.1
1.7.3
4.1.1

Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3
Technická pomoc
Celkovo ERDF
Celkovo ESF
Celkovo
Celkovo ERDF
Celkovo ESF
Celkovo EAGGF
Celkovo FIFG
Priorita/Prechodná podpora*****
Celkovo
151 210 683
6 451 027,73
4,27
* Predkladá sa tabuľka (A) za posledný ukončený kalendárny rok a tabuľka (B) obsahujúca kumulatívne sumy do konca
predchádzajúceho roka (v prípade výročných správ)
** Oblasť pomoci sa priraďuje k opatreniu použitím štandardnej trojčíselnej klasifikácie; ak je potrebné (pre heterogénne opatrenia)
musí byť stanovený viac ako jeden kód na rozlíšenie
(Klasifikáciu oblastí pomoci priraďuje RO/SO/RO v súlade s nariadením EK č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF EÚ)
*** Tento stĺpec obsahuje sumy, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku z fondov (alebo celkových oprávnených nákladov, alebo
celkových verejných/zodpovedajúcich oprávnených výdavkov)
(RO/SO/RO v stĺpci uvádza sumu zodpovedajúcu celkovým nákladom z finančnej tabuľky schváleného programového dokumentu –
uvedené sú údaje z finančnej tabuľky pred realokáciami schválenými na zasadnutí MV dňa 21.09.2005)

**** Vrátane, pre informáciu, v prípade cieľa 2 celková suma z EAGGF garančnej sekcie pre opatrenia podľa článku 33 nariadenia EK č
..../99 (Art.17(3) nariadenia EK č. ..../99)
***** Týka sa len cieľa 1 a cieľa 2

Príloha č. 6 – Finančná tabuľka pre výročné/záverečné správy o implementácii
podľa opatrení a priorít za roky 2004-2005
Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 PO
002
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a
služby
Roky: 2004 - 2005
Priorita/Opatrenie

Priorita 1
Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2

Opatrenie 1.3

Opatrenie 1.4

Opatrenie 1.5
Priorita 2
Opatrenie 2.1

Celkové
náklady***

1
77 344 264
5 156 284
5 156 284
5 156 285
7 734 426
7 734 426
7 734 427
7 734 427
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 918
1 104 919
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
1 657 377
3 867 213
3 867 213
3 867 213
63 281 671
15 820 417
15 820 418
18 984 502
12 656 334
10 584 748
10 584 748
0
151 210 683
151 210 683

Celkové
oprávnené
skutočne
% oprávnených
vyplatené a
nákladov
certifikované
výdavky
2
3 = 2/1
4 193 613,49
5,42
0,00
0,00
3 203 388,08
62,13
200 360,18
3,89
37 465,34
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
735 617,14
9,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 782,75
0,43
0,00
0,00
1 693 717,32
2,68
626 995,28
3,96
0,00
0,00
37 322,47
0,2
1 029 399,57
8,13
563 696,92
5,33
563 696,92
5,33
0
6 451 027,73
4,27
6 451 027,73
4,27

(v EUR)
iné****

Oblasť pomoci**

1.5.1
1.6.1
1.6.2
1.5.1
1.6.4
3.2.4
3.5.1
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3
1.6.3
1.6.4
3.2.4
1.7.1
1.7.2
1.7.1
1.7.3
4.1.1

Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3
Technická pomoc
Celkovo ERDF
Celkovo ESF
Celkovo
Celkovo ERDF
Celkovo ESF
Celkovo EAGGF
Celkovo FIFG
Priorita/Prechodná podpora*****
Celkovo
151 210 683
6 451 027,73
* Predkladá sa tabuľka (A) za posledný ukončený kalendárny rok a tabuľka (B) obsahujúca kumulatívne sumy do konca
predchádzajúceho roka (v prípade výročných správ)
** Oblasť pomoci sa priraďuje k opatreniu použitím štandardnej trojčíselnej klasifikácie; ak je potrebné (pre heterogénne opatrenia)
musí byť stanovený viac ako jeden kód na rozlíšenie
(Klasifikáciu oblastí pomoci priraďuje RO/SO/RO v súlade s nariadením EK č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF EÚ)
*** Tento stĺpec obsahuje sumy, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku z fondov (alebo celkových oprávnených nákladov, alebo
celkových verejných/zodpovedajúcich oprávnených výdavkov)
(RO/SO/RO v stĺpci uvádza sumu zodpovedajúcu celkovým nákladom z finančnej tabuľky schváleného programového dokumentu –
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uvedené sú údaje z finančnej tabuľky pred realokáciami schválenými na zasadnutí MV dňa 21.09.2005)
**** Vrátane, pre informáciu, v prípade cieľa 2 celková suma z EAGGF garančnej sekcie pre opatrenia podľa článku 33 nariadenia EK č
..../99 (Art.17(3) nariadenia EK č. ..../99)
***** Týka sa len cieľa 1 a cieľa 2
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Príloha č. 7 – Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 OP 002
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby
Stav k 31. decembru 2005
(v EUR)

Priorita/Opatrenie

Priorita 1
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Opatrenie 1.4
Opatrenie 1.5
Priorita 2
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3
Technická pomoc

Spolu

Záväzok
2004 2006*

77 344 264
15 468
853
30 937 706
7 734 427
11 601 639
11 601 639
63 281 671
31 640 835
18 984
502
12 656 334

Priebežná
žiadosť o
platbu č.
11100007
01
dátum:
18.11.200
5
1 243 792
,25
1 243 792
,25
0
0
0
0

Priebežná
žiadosť o
platbu č.
.....
dátum:

Priebežná
žiadosť o
platbu č.
.....
dátum:

Celkový objem
prostriedkov
za priebežné
žiadosti o
platbu
1 243
792,25
1 243 792,25
0
0
0
0

%
záväzku
2004 2006

1,6
8,0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10 584 748

424 148,5
0

424 148,50

4,0

151 210
683

1 667 940
,75

1 667 940,75

1,1

* Záväzok 2004 - 2006 za príslušný fond ERDF

Príloha č. 8 – Platby prijaté z Európskej komisie
Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 OP 002
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby
Stav k 31. decembru 2005
(v EUR)

Fond

ERDF

Spolu

Dátum predloženia
Žiadosť o platbu
žiadosti o platbu na
č. *
EK

Požadovaná
suma

zálohová platba
zálohová platba
1110000701

x
x
18.11.2005

x
15 121 068,30
x
9 072 640,98
1 667 940,75 1 667 940,75

x

x

1 667 940,75

Uhradená
suma

25 861 650,0
3

Rozdiel medzi
Dátum pripísania
požadovanou a
prostriedkov na
uhradenou
účet PO
sumou
13.09.2004
15.03.2005
13.12.2005

x
x
0

0
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Príloha č. 9 – Stav implementácie SOP PS - prehľad čerpania podľa zdrojov
K dátumu: 31.12.2005

v Sk

Alokácia z ERDF, štátneho rozpočtu, ostatných verejných zdrojov a súkromných
zdrojov na roky 2004-20061

Priorita /
Opatrenie
SOP PS

Čerpaná suma
zo štátneho
rozpočtu

Celková
čerpaná suma

%
čerpania
z ERDF

%
čerpania
zo
štátneho
rozpočtu

% čerpania
z ostatných
verejných
zdrojov

%
čerpania
zo
súkromných
zdrojov

%
čerpania
z celkovej
alokácie

Štátny
rozpočet

Priorita 1 6 605 936 758

2 939 082 032

1 825 029 952

78 375 532

1 763 449 242

160 014 540

120 100 509

1 951 672

218 947 082

501 013 803

5,44

6,58

2,49

12,42

7,58

Opatrenie
1 679 475 512
1.1

587 816 414

503 842 646

0

587 816 452

130 373 924

111 749 078

0

216 604 375

458 727 377

22,18

22,18

0,00

36,85

27,31

Opatrenie
1 567 510 450
1.2

1 175 632 828

313 502 090

78 375 532

0

29 275 087

7 806 690

1 951 672

0

39 033 449

2,49

2,49

2,49

0,00

2,49

839 737 756

293 908 226

251 921 304

0

293 908 226

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opatrenie
1 259 606 520
1.4

440 862 282

377 881 956

0

440 862 282

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opatrenie
1 259 606 520
1.5

440 862 282

377 881 956

0

440 862 282

365 529

544 741

0

2 342 707

3 252 977

0,08

0,14

0,00

0,53

0,26

Priorita 2 4 305 564 350

2 404 703 498

1 099 293 032

80 156 782

721 411 038

83 795 809

27 089 380

1 582 870

51 988 762

164 456 821

3,48

2,46

1,97

7,21

3,82

Opatrenie
1 603 135 640
2.1

1 202 351 730

320 627 128

80 156 782

0

23 743 057

6 331 482

1 582 870

0

31 657 409

1,97

1,97

1,97

0,00

1,97

Opatrenie
2 061 174 454
2.2

721 411 076

618 352 340

0

721 411 038

1 413 327

1 211 423

0

51 988 762

54 613 512

0,20

0,20

0,00

7,21

2,65

Opatrenie
2.3

641 254 256

480 940 692

160 313 564

0

0

58 639 425

19 546 475

0

0

78 185 900

12,19

12,19

0,00

0,00

12,19

Opatrenie
TP

536 293 886

402 220 424

134 073 462

0

0

21 915 395

7 115 119

233 048

0

29 263 562

5,45

5,31

0,00

0,00

5,46

11 447 794 994 5 746 005 954

3 058 396 446

158 532 314

2 484 860 280

265 725 744

154 305 008

3 767 591

270 935 844

694 734 187

4,62

5,05

2,38

10,90

6,07

Opatrenie
1.3

SPOLU

Súkromné
zdroje

Čerpaná suma
zo
súkromných
zdrojov

ERDF

Spolu

Ostatné
verejné zdroje

Čerpaná suma
z ERDF

Čerpaná
suma
z ostatných
verejných
zdrojov

Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených PO
1

Prepočítané kurzom 38 Sk/EUR

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
CSF
EK
ERDF
ES
EUR
EÚ
HDP
ICPK
ITMS
KP
KP/PP
MF SR
MH SR
MVRR SR
NARMSP
NFP
NKÚ SR
NRP
PD
PJ
PP
PPCR NUTIS
RO
SACR
SARIO
SEA
SK
SO/RO
SOP PS
SR
ŠF EÚ
ŠÚ SR
TP
ÚOŠS
ÚVO
VÚC

Community Support Framework (Rámec podpory Spoločenstva)
Európska komisia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európske spoločenstvá
Euro
Európska únia
Hrubý domáci produkt
Informačné centrá prvého kontaktu
IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
Konečný prijímateľ
Konečný prijímateľ/Príjemca pomoci
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Nenávratný finančný príspevok
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Národný rozvojový plán
Programový doplnok
Platobná jednotka
Príjemca pomoci
Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
Riadiaci orgán
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská energetická agentúra
Slovenská koruna
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
Sektorový operačný program Priemysel a služby
Slovenská republika
Štrukturálne fondy Európskej únie
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Technická pomoc
Ústredný orgán štátnej správy
Úrad pre verejné obstarávanie
Vyšší územný celok

