Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zápisnica z online zasadnutia pracovnej skupiny
„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“
zo dňa 20. októbra 2021

Workshop: OP Slovensko 2021 – 2027
Technická pomoc
Workshop viedli:
za OP Slovensko: I, Turčanová (GR), J. Ridzoň (GR), M. Drotár (RO)
facilitátor: L. Oravec (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti).
Priebeh:
V úvode M. Drotár odprezentoval podporované priority pre oblasť technickej pomoci v OP SK.
Účastníci pracovnej skupiny boli informovaní, že ide o prvé kolo konzultácií k technickej
pomoci, MIRRI bude aj ďalej pokračovať v participatívnom procese prípravy OPSK ďalšími
dvomi kolami workshopov. Účastníci môžu klásť otázky nielen ústne počas diskusie, ale aj
písomne
po
ukončení videohovoru
do
21.
10.
2021
do
14.00
hod.
na adresu: partnertsvo2020+@mirri.gov.sk (kratší časový priestor je spôsobený snahou
zapracovať čo najviac podnetov do OPSK pred jeho odoslaním na EK).
Diskusia:
M. Machajdíková – SocioFórum
Pri zapájaní občianskej spoločnosti a socio-ekonomických partnerov je rovnako dôležitá
napr. participatívna tvorba pri príprave výziev, ako dohľad nad výkonnosťou programu.
Dohľad nad výkonnosťou programu by nemal byť prioritizovaný na úkor iných aktivít
v rámci partnerského prístupu.
Nie je zrejmé, aké sú očakávania od Regionálnych centier, technických sekretariátov Rád
partnerstva a administratívnych kapacít území UMR.
Je prediskutovaná elektronická komunikácia s audítormi (na základe skúseností
vyžadujú papierové dokumenty)?
MIRRI: Odstránime text týkajúci sa zdôraznenia dohľadu nad výkonnosťou programu zo strany
občianskej spoločnosti a socioekonomických partnerov. K spolupráci s občianskou
spoločnosťou je vytvorený osobitný dokument, ktorý ide do väčších podrobností, popis
technickej pomoci v OP Slovensko tvorí rámcový dokument, o podrobnostiach podpory z TP
bude prebiehať diskusia v nasledujúcich mesiacoch so všetkými zainteresovanými.
V rámci workshopu nie je priestor na podrobnejšie rozpisovanie kompetencií subjektov
v území, MIRRI pošle k tejto téme všetkým účastníkom workshopu materiál s podrobnejšími
informáciami.
S audítormi komunikujeme, diskutujeme aj o presnom rozsahu, čo je možné v rámci auditu
a kontroly riešiť elektronicky, momentálne je v MPK zákon o finančnej kontrole a audite na
zjednodušenie procesu v budúcnosti.
D. Litterová – MPSVR SR

Je už určený podrobný (konkrétny) zoznam oprávnených prijímateľov z technickej
pomoci?
MIRRI: V predkladanom dokumente nechceme obmedzovať prijímateľov, preto sú
zadefinovaní iba rámcovo. Konkretizácia subjektov bude závisieť od určenia presnej
implementačnej štruktúry. Do úvahy bude braná aj metodika prechodu administratívnych
kapacít medzi programovými obdobiami. V každom prípade, financovanie administratívnych
kapacít nesmie vytvárať dodatočné tlaky na štátny rozpočet.
J. Červenáková – UMS
Obnova systémov je vždy problematická, aj Plán obnovy a odolnosti plánuje využívať
ITMS. Je výmena ITMS rozhodnutá vec? Nebudú paralyzované procesy na začiatku
implementácie z dôvodu nepripravenosti ITMS? Bude mať vo „one-stop-shop“-och
zastúpenie aj Plán obnovy a odolnosti?
MIRRI: Rozhodnutie o IT systéme padne do konca roka, ale technicky sme pripravení
na implementáciu bez obmedzenia po schválení OP. Plán obnovy a odolnosti – našim cieľom
je zabezpečiť všetky poradenské aktivity v území pod jednou strechou. Nedisponujeme
rozhodnutím, ale logicky by mali byť na jednom mieste, vrátane Programu rozvoja vidieka a aj
ďalších 10 – 11 subjektov, s ktorými konzultujeme.
M. Dianišková – MH SR
Existuje priestor na zahrnutie Interregov do podpory z technickej pomoci?
MIRRI: Vzhľadom na obmedzenie prostriedkov na technickú pomoc to nie je reálne. Môžeme
individuálne pokračovať v diskusii a dohodnúť individuálne pravidlá na financovanie
zo štátneho rozpočtu (rovnaká skutočnosť sa rieši aj v rámci MIRRI pri ním spravovaných
programoch).
Zlaffersova (chat)
Budete sa nejako koordinovať s plánmi Plánu obnovy posilniť administratívne kapacity
samospráv cez centrá zdieľaných služieb?
MIRRI: Uvedenú problematiku konzultujeme, je logické, že by sme sa mali koordinovať, a to
nielen s Plánom obnovy a odolnosti, ale aj Programom rozvoja vidieka.
Martin Plešivčák – UK (chat)
Príprava budúcich administratívnych kapacít je veľmi dôležitá. Univerzity vedia
ponúknuť aj svoju expertízu v oblasti eurofondov.
MIRRI: Z takejto potreby sme vychádzali pri definovaní podpory budúcich administratívnych
kapacít. Tiež sme vychádzali z pozitívnych skúseností s realizáciou pilotného projektu
na podporu prípravy budúcich administratívnych kapacít v PO 2014 - 2020.
V. Sláviková (chat)
Bude jednotný elektronický systém pre Plán obnovy a fondy EÚ?
MIRRI: V súčasnosti o tom prebieha diskusia a zvažujú sa alternatívne možnosti.
P. Rusnák (chat)

Uvažuje sa pri alokácii TP aj s regiónmi a UMR, alebo to bude len centrálne alokované.
Nemali by mať VÚC právo rozdeliť TA vo svojom území podľa stavu kapacít? Nie je
celkom správne, že MIRRI by malo pomoc UMR prideľovať jednotne a od stola.
Nemôže byť 20% z TP určených pre územnú samosprávu? Tak, že by si VÚC
zabezpečovali realizáciu všetkých priorít TP.
Ak nie 20% tak aspoň 13%, čo zodpovedá objemu implementácie územnej samosprávy.
MIRRI: Zvažujú sa rôzne varianty a možnosti financovania VÚC a území udržateľného
mestského rozvoja, napríklad aj prostredníctvom možnosti financovania, ktoré nie je spojené
s nákladmi (článok 37 všeobecného nariadenia). K implementačnému mechanizmu
integrovaných územných investícií prebiehajú v súčasnosti diskusie MIRRI s regionálnymi
aktérmi.
Suma ešte nie je definitívne určená, ale požadovaných 20% je nereálnych. Suma bude
ovplyvnená aj potrebou čiastočného pokrytia deficitu TP z programového obdobia 2014 - 2020.
L. Oravec
V texte sú iba 4 priority a 2 aktivity, kde je vyčlenená časť zdrojov. Nie je vhodné to
preformulovať všetko na priority?
Plánuje sa v rámci publicity uskutočňovať aj prieskumy verejnej mienky?
MIRRI: Priority upravíme.
Prieskumy verejnej mienky plánujeme zadefinovať v časti OP, ktorá sa zaoberá informovaním
a zviditeľnením (publicitou).
M. Hagovský, NS MAS SR
Verejno-súkromné partnerstvá majú záujem vykonávať poradenstvo aj na miestnej
úrovni v súlade s článkom 8 všeobecného nariadenia (viacúrovňové riadenie).
V súčasnosti končí viacúrovňové riadenie na krajskej úrovni, na subregionálnej úrovni
absentuje. Nižšie úrovne (napr. MAS) nie sú podporované (analytické kapacity atď.). Aj
záujmová samospráva by mala mať možnosť zúčastňovať sa na implementácii. SR
potrebuje miestne špecifický prístup.
Návrh na dialóg k Regionálnym centrám – neexistuje previazanie s regionálnymi aktérmi,
ktorých siete štát roky budoval.
Začať diskusiu k vytváraniu kancelárií v rámci národných projektov, ktoré nie sú
v regiónoch etablované a nepoznajú miestnu realitu.
MIRRI: Subregionálna úroveň – podporujeme Regionálne centrá, Technické sekretariáty Rád
partnerstva a vybrané administratívne kapacity území udržateľného mestského rozvoja, ale
plánujeme podporovať aj analytické kapacity na nižšej úrovni, je na to zameraný politický cieľ
5. Oprávnené budú aj subregionálne úrovne – na základe rozhodnutia Rád partnerstva.
Záujmová samospráva je oprávneným prijímateľom.
Cieľom MIRRI je dať všetky kancelárie (aj z národných projektov) pod jednu strechu (onestop-shop).
Jozef, PPO (chat)
V rámci PO 2021 - 2027 budú mzdové náklady preplácané do výšky 100 % mzdy, alebo
sa plánuje obmedziť miera preplácania hornou hranicou, napr. 50%?
MIRRI: O pravidlách financovania prebieha diskusia. Zvažuje sa aj model, aby subjekt dostal
"balík" peňazí a sám sa rozhodne o výške miezd a počte zamestnancov. Financovanie by tak

bolo flexibilnejšie, väčšia zodpovednosť by zostala na subjektoch (prijímateľoch). Percentá by
sa nemali stanovovať keďže každý subjekt bude zodpovedný za to, aby nevytváral dodatočný
tlak na štátny rozpočet.
M. Mojžiš, ÚSV ROS
Bude sa využívať článok 37 všeobecného nariadenia, môže dať ÚSV ROS vstupy
na financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi?
MIRRI: Zvažujeme využitie článku 37, ale je to málo pravdepodobné, pretože prostriedky by
sa museli ubrať z aktivít mimo technickej pomoci (pričom na tieto aktivity požiadavka výrazne
prevyšuje alokáciu).
M. Machajdíková, SocioFórum
Podporovať sa budú zástupcovia partnerov – fyzické osoby, alebo organizácie, ktoré tieto
osoby zastupujú?
MIRRI: Obidve možnosti financovania sú reálne.
Z. Špačeková, ZMOS (chat)
Podpora Technických sekretariátov Rád partnerstva a administratívnych kapacít územia
UMR bude z technickej pomoci, alebo aj z iných zdrojov?
MIRRI: Iba z prostriedkov technickej pomoci.
P. Rusnák (chat)
Príjemcami TP sú sektoroví aktéri. Neuvažuje sa o tom, že by príjemcami mohli byť aj
partnerstvá socioekonomických partnerov na jednotlivých úrovniach (regióny,
subregióny, FMO)?
MIRRI: Partnerstvá nie sú vylúčené zo zadefinovaných oprávnených prijímateľov. Okrem toho
sú zadefinovaní aj socio-ekonomickí partneri, kde je možné využiť široký výklad tejto skupiny
oprávnených prijímateľov.
M. Hagovský, NS MAS SR
Zvážiť podporu navýšenia kapacít v regiónoch, a aby kraje samé rozhodli o využití
zdrojov (napr. aj cez článok 37 všeobecného nariadenia) a aby samé navrhli model
využívanie kapacít (ako napr. koncept vytvárania centier zdieľaných služieb) – je
potrebné ísť do viacúrovňového modelu implementácie.
MIRRI: Zvažujeme túto možnosť. V politickom cieli 5 chceme vytvoriť flexibilitu, aby sa kraje
mohli rozhodnúť, čo podporia; či napr. športoviská, alebo presunú zdroje na analytické
kapacity. Takže kraje si samé zvolia, či viac potrebujú posilňovať analytické kapacity a v tom
prípade ich môžu podporiť väčšou sumou peňazí na úkor napr. športovísk. Môžeme sa o tom
ďalej rozprávať pri nastavovaní implementačného mechanizmu integrovaných územných
investícií, ktorý s tým súvisí.
Slivková, PSK
Poďakovanie za dialóg. Kedy sa plánujú otvoriť Regionálne centrá; alokácia
na Technické sekretariáty nie je dostatočná; ako sa bude realizovať presun medzi

sprostredkovateľskými orgánmi a Technickými sekretariátmi; ako zoženieme
zamestnancov – nebudú zamestnanci VÚC prechádzať na Regionálne centrá? Filozofia
o konkurencieschopnej mzde?
MIRRI: Budeme robiť všetky kroky, aby sme „nepreťahovali“ zamestnancov regionálnej
samosprávy na MIRRI, citlivo to budeme vnímať. Podľa našich informácií sa naopak odborne
zdatní zamestnanci vracajú do regiónov (napr. pri zriaďovaní kancelárií ÚVO). Harmonogram
– po 3.11.2021 sa opäť plánuje koordinačné stretnutie so samosprávami, kde sa všetko
prediskutuje.
Zástupcovia MIRRI poďakovali všetkým za podnetné návrhy.

