
                     

      MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
            SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                      Ľubomír  Jahnátek
                 minister hospodárstva SR

                                                                                              Bratislava,  dňa 15. decembra 2006
                                                                                              Číslo:                  2711/2006 - 1000

                                

ROZHODNUTIE č. 150/2006 
ministra hospodárstva Slovenskej republiky,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ

Na základe čl. 10 ods. 2 Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre 
fondy EÚ (ďalej len „štatút“)  zo dňa 19. októbra 2006

I.
v y d á v a m

Dodatok č. 1 k štatútu, ktorým

II.
s c h v a ľ u j e m

zmeny a doplnenia štatútu v tomto rozsahu:

čl. 4 štatútu sa v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza čl. 4, ktorý znie:

Článok  4
Zloženie výboru



(1) Zloženie výboru vyvážene zodpovedá kompetenciám jednotlivých organizačných útvarov 
ministerstva,  definovaných  Organizačným  poriadkom  ministerstva  a  kompetenciám 
výkonných  agentúr  a  ich  zodpovednosti  za  implementáciu  grantových  schém 
predvstupovej  pomoci  Národného  programu  PHARE,  programov  interregionálnej 
spolupráce  a operačných  programov.   Výbor  má  15  členov,  z toho  1  člen  vykonáva 
funkciu  predsedu,  1  člen  funkciu  podpredsedu  a  2  členovia  vykonávajú  funkcie 
tajomníkov.

(2) Výbor je zložený z nasledovných interných  a  externých členov s hlasovacím právom:

a) štátny tajomník  2 –  predseda;

b) generálny riaditeľ sekcie podporných programov  -  podpredseda;

c) riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce – tajomník;

d) riaditeľ odboru  riadenia SOP – tajomník;

e) generálny riaditeľ sekcie stratégie – člen výboru;

f) generálny riaditeľ sekcie obchodu – člen výboru;

g) generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu – člen výboru;

h) generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania – člen výboru;

i) generálny riaditeľ sekcie energetiky – člen výboru;

j) generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva - člen výboru;

k) riaditeľ  odboru prípravy programov – člen výboru;

l) generálny riaditeľ  Národnej  agentúry pre rozvoj malého a  stredného podnikania  – 
člen výboru;

m) generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch – člen výboru;

n) generálny riaditeľ Slovenskej energetickej agentúry – člen výboru;

o) generálny riaditeľ  Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – člen výboru.

(3) Pozorovatelia, bez hlasovacieho práva sú:

a) zástupca kancelárie ministra ministerstva;

b) zástupca odboru informatiky ministerstva;

c) zástupca odboru vnútorného auditu ministerstva;

d) zástupca odboru politiky cestovného ruchu ministerstva;
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e) zástupca Národného fondu Ministerstva financií Slovenskej republiky;

f) zástupca Platobného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky;

g) zástupca Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;

h) zástupca odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce  Úradu 
vlády Slovenskej republiky;

i) zástupca odboru regionálnej politiky Úradu vlády Slovenskej republiky;

j) zástupcovia príslušných organizačných útvarov Sprostredkovateľských orgánov pod 
Riadiacim  orgánom  zodpovedných  za  implementáciu  programov  PHARE 
a štrukturálnych fondov.

III.
Záverečné ustanovenia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 2006.

                                                                                                     

                                                                                                            

3


	Zloženie výboru

