Systém riadenia a kontroly
Systém riadenia a kontroly
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) plnilo úlohu Zodpovedného orgánu všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov (ďalej len „Solidarita“) v programovom období 2007-2013.
Program Bezpečnosť a ochrana slobôd (Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti a Predchádzanie, pripravenosť
a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík) bol v programovom období rokov 2007-2013 riadený
priamo Európskou komisiou (ďalej len „EK“) a MV SR vystupovalo len v roli prijímateľa. Systém riadenia a
kontroly pre fondy pre oblasť vnútorných záležitostí nadväzuje na skúsenosti z implementácie programu
Solidarita.
Na programové obdobie 2014-2020 boli zriadené dva fondy pre oblasť vnútorných záležitostí:
1. Fond pre vnútornú bezpečnosť s dvoma finančnými nástrojmi:
a) nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (nadväzuje na Fond pre vonkajšie hranice)
b) nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania a boja proti trestnej činnosti
a
krízového riadenia (nadväzuje na všeobecný program Bezpečnosť a ochrana slobôd)

2. Fond pre azyl, migráciu a integráciu (nadväzuje na Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Európsky fond pre návrat).
Realizácia fondov sa na národnej úrovni riadi spoločným systémom riadenia a kontroly fondov pre
oblasť vnútorných záležitostí (ďalej len „SRK“). SRK definuje subjekty zainteresované v procese
riadenia a implementácie fondov, vymedzuje ich práva a povinnosti, postupy a formy hodnotenia a
monitorovania.
Príslušné orgány:
Uznesením vlády SR č. 378 z 10. júla 2013 a uznesením vlády č. 580 z 20. novembra 2014 bolo
zodpovedným orgánom fondov určené Ministerstvo vnútra SR a orgánom auditu Ministerstvo financií SR.
Úlohy zodpovedného orgánu fondov vykonáva v rámci Ministerstva vnútra SR:
1. odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov MV SR
2. oddelenie kontroly verejného obstarávania a nezrovnalostí organizačného odboru sekcie
európskych programov MV SR
3. platobná jednotka:
a) oddelenie financovania projektov EÚ odboru rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky MV SR
b) oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica odboru účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR

