ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ
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Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
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Výročná správa o vykonávaní Horizontálnej priority
Marginalizované rómske komunity za rok 2007

Bratislava, 25. júl 2008
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1. IDENTIFIKÁCIA
HORIZONTÁLNA PRIORITA
MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE
KOMUNITY

Príslušný cieľ :
Cieľom HP MRK je v zmysle NSRR 2007- 2013 Zvýšenie
zamestnanosti
a vzdelanostnej
úrovne
príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných
podmienok.
Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity je vo
vysokej miere synchrónna s vybranými prioritnými osami, resp. ich
kombináciami v štyroch operačných programoch, menovite v OP
Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Zdravotníctvo
a Regionálny OP a doplnkovo v dvoch OP, menovite OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a OP Životné prostredie.
Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity je
realizovaná prostredníctvom:
a) individuálnych, dopytovo- orientovaných projektov,
b) komplexného prístupu (samostatná výzva ÚSVRK), ktorý
predstavujú Lokálne stratégie komplexného prístupu (LSKxP).
Lokálne
stratégie
komplexného
prístupu
schválené
Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP budú
realizované prostredníctvom projektov a predkladané formou
žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP
jednotlivých RO.
Pre projekty, ktoré vzídu zo schválených LSKxP je v uvedených
Operačných programoch vyčlenená indikatívna alokácia z rozpočtu
vybraných opatrení príslušných šiestich operačných programov (ROP,
OP KaHR, OP ŽP, OP V, OP ZaSI, OP Z).
Príslušná oprávnená oblasť :
Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o ERDF, ESF a KF a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je
oprávneným územím pre cieľ Konvergencia územie regiónov NUTS
2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou
parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za
obdobie rokov 2000-2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého
domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie.
V podmienkach Slovenskej republiky je relevantné územie troch
NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko a východné
Slovensko).
Územie Bratislavského samosprávneho kraja je na základe používanej
metodiky Spoločenstva oprávneným územím pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným
územím pre implementáciu Horizontálnej priority marginalizované
rómske komunity.

VÝROČNÁ SPRÁVA
HORIZONTÁLNEJ PRIORITY

Programové obdobie 2007-2013
Číslo operačného programu (číslo CCI) : irrelevatné pre HP
Názov operačného programu: irrelevantné pre HP
Vykazovaný rok: 2007
Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom:
irrelevantné pre HP
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2. PREHĽAD REALIZÁCIE HORIZONTÁLNEJ PRIORITY MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku
Informácie o fyzickom pokroku v implementácii Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
V období od januára 2007 do augusta 2007 Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pripravil
horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity, ktorá bola schválená ako súčasť Národného
strategického referenčného rámca na roky 2007- 2013. V tomto procese Úrad úzko spolupracoval s Centrálnym
koordinačným orgánom a Riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov, predovšetkým
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program,
Ministerstvom školstva SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie, Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie,
Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast a Ministerstvom zdravotníctva SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program
Zdravotníctvo. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bol prostredníctvom svojich zástupcov
členom pracovných skupín pre prípravu jednotlivých operačných programov, zúčastňoval sa negociácií
Slovenskej republiky s Európskou komisiou, absolvoval technické konzultácie ku HP MRK so zástupcami
Európskej komisie (DG Regio a DG Employment) a zároveň aktívne spolupracoval s Pracovnou komisiou CSF
pre rómske komunity.
Za obdobie od januára do 09.augusta 2007 boli pripravené ťažiskové materiály a dokumenty, ktoré predstavovali
základ pre implementáciu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v programovom období
2007- 2013, menovite:
-

Zásady koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, spolu s prílohami
(harmonogram realizácie lokálnej stratégie komplexného prístupu, priemet horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity do operačných programov, koncepty formulárov projektových zámerov),

-

Podklady za HP MRK do dokumentov súvisiacich s prípravou NSRR, operačných programov, správ,
predkladaných na rokovania vlády SR, negociácie SR s EK,

-

Materiály a dokumenty súvisiace so zabezpečením administratívnych kapacít pre Úrad splnomocnenkyne
vlády SR pre rómske komunity ako koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity
na programové obdobie 2007- 2013 (zriadenie Odboru koordinácie horizontálnej priority marginalizované
rómske komunity ako organizačnej zložky Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity,
organizačná štruktúra, opisy štátnozamestnaneckých pozícií, technicko- organizačné zabezpečenie odboru,
atď.).

V predmetnom období Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity nemal
systematizované štátnozamestnanecké miesta pre výkon uvedených činností a súvisiace úlohy boli realizované
externými pracovníkmi Úradu, ktorých činnosť bola financovaná na základe projektu Budovanie
administratívnych kapacít Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a súvisiacej zmluvy
o poskytnutí NFP.
Uvedený projekt bol technicky ukončený ku dňu 09. augusta 2007, kedy zároveň vypršala platnosť dohôd
o vykonaní práce so všetkými jedenástimi externými pracovníkmi Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity.
V zmysle Uznesenia vlády SR č.396 z 2. mája 2007 a Uznesenia vlády SR č. 507 zo 6. júna 2007 bol
s platnosťou od 15.augusta 2007 na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zriadený Odbor
koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity so schváleným počtom tridsaťpäť
pracovných tzv. „euroúradníckych“ štátnozamestnaneckých miest.
Z uvedeného počtu pracuje na tomto odbore od jeho vzniku len sedem zamestnancov.
V období od 15.08.2007 boli v oblasti implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity
realizované hlavne tieto úlohy:
-

Zriadenie Odboru koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (35 pracovných
pozícií),
Zriadenie Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity a realizované dve
jej stretnutia,
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-

-

-

-

Systém koordinácie implementácie HP MRK- pripravené tri verzie dokumentu,
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia lokálnych stratégií komplexného prístupu- pripravené všetky
základné verzie dokumentov,
Monitorovacia skupina komplexného prístupu- pripravené základné verzie dokumentov,
Komunikačný plán pre HP MRK- pripravený, realizácia začne po zverejnení výzvy na podávanie žiadostí
o podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu,
Vnútorný manuál Odboru, ktorý bol predmetom systémového auditu,
Návrhy Zmlúv o spolupráci pri zabezpečovaní HP MRK medzi ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK
a Riadiacimi orgánmi (RO) šiestich Operačných programov (Regionálny OP, OP Vzdelávanie, OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Životné prostredie,OP Zdravotníctvo a OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast ),
Členstvo v Monitorovacích výboroch šiestich operačných programov,
Databázy údajov o MRK na celoslovenskej úrovni- úroveň NUTS2, NUTS3, NUTS4 kontinuálne sa bude
doplňuje a bude aktualizovať,
viac ako 30 pracovných stretnutí s Riadiacimi orgánmi k príprave implementácie HP MRK vo väzbe na
operačné programy a s CKO; vyjednané problémové okruhy: indikatívne alokácie, hodnotiace kritériá,
výberové kritériá, atď.,
Príprava odborného programu a jeho realizácie pri návšteve p. Danuty Hubnerovej Slovenska (Východné
Slovensko, Košice- Veľký Šariš) a prezentácia úspešných projektov, realizovaných v programovom období
2004- 2006,
13 prezentácií HP MRK na konferenciách (1 v STV),
Rokovanie ÚSVRK a Európskej komisie (DG Regio a DG Employment) k implementácii HP MRK- 18.12.
2007. V rámci prípravy na toto stretnutie bolo z vlastných zdrojov preložených viac ako 180 normostrán zo
slovenského do anglického jazyka, ktoré boli podkladom na rokovanie.

Pripravených bolo celkom 54 ťažiskových dokumentov.
Odbor koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, ktorý vykonáva činnosti
koordinátora HP MRK a tak je subjektom zapojeným do implementácie fondov EÚ pre programové obdobie
2007- 2013, bol predmetom vykonania systémového auditu
pripravenosti subjektov zapojených do
implementácie fondov EÚ pre programové obdobie 2007-2013 v gescii MF SR ako orgánu auditu. Tretia etapa
systémového auditu, ktorý sa uskutočnil v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR bola ukončená 15.
decembra 2007.
Výsledky auditu boli prerokované dňa 09.11.2007.
Finančné informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom časovom úseku nebol Operačný program Technická pomoc
pripravený na sprístupnenie čerpania NFP nebola zo strany koordinátora HP MRK podaná žiadna žiadosť
o platbu.

Pomoc podľa cieľových skupín
Cieľovou skupinou pre HP MRK sú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú v obciach
prezentovaných v Atlase rómskych komunít (2004) a obciach, o ktoré bol na základe analýzy realizovanej
Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity rozšírený zoznam prezentovaný v uvedenom Atlase
o obce, v danom čase nezhrnuté do Atlasu, ale v súčasnosti s dokázaným výskytom MRK.

Vrátená alebo znovu použitá pomoc
Z hľadiska implementácie HP MRK nie je relevantné.

Kvalitatívna analýza
Z hľadiska hodnotenia implementácie HP MRK za rok 2007 je táto analýza irelevantná.
Demonštrovanie vplyvov realizácie horizontálnej priority na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a
ženami podľa potreby a opis partnerských dohôd.
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Z hľadiska hodnotenia implementácie HP MRK za rok 2007 nie je relevantné. Odbor koordinácie HP MRK mal
v čase svojho vzniku obsadenú jednu pozíciu mužom a šesť pozícií ženami. Pred uplynutím skúšobnej doby
zamestnanec rozviazal pracovný pomer z dôvodu pocitového vnemu nadmernej pracovnej záťaže, nedostatočnej
kvalifikácie na výkon činností súvisiacich s programovaním štrukturálnych fondov a nespokojnosti s finančným
ohodnotením.

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva
Koordinácia implementácia HP MRK je v plnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a tento súlad bol
zabezpečený v procese v procese prípravy a schvaľovania Národného strategického referenčného rámca na roky
2007- 2013.

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie
V hodnotenom období je závažným problémom neobsadenosť schváleného počtu administratívnych kapacít pre
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na účely koordinácie horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity. Uskutočnilo sa množstvo rokovaní so zainteresovanými subjektami, napriek
tomu pretrváva situácia, keď na obsadenie schváleného počtu pracovných miest v danom časovom horizonte nie
je dostatok disponibilných finančných prostriedkov.

2.4. Zmeny v kontexte realizácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity ak sú
relevantné)
K zmenám v kontexte realizácie HP MRK v sledovanom období nedošlo.

2.5. Podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 (ak sú relevantné)
Z hľadiska koordinácie implementácie HP MRK nie je relevantné.

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi
HP MRK a komplexný prístup- 1. Prioritná oblasť Vzdelávanie
Podporné nástroje na riešenie neúspešnosti žiakov MRK na ZŠ:
Nulté ročníky ZŠ
Zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
408/2002 Z.z. s účinnosťou od 1.9. 2002 sa ustanovilo zriadenie nultého ročníka ZŠ, ktorý je určený pre deti,
ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosahujú školskú zrelosť, pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne a jazykové prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia
učiva 1. ročníka základnej školy na jeden školský rok.
Asistent učiteľa
Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach
a podieľa sa na utváraní nevyhnutých podmienok na prekonanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych
bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Komplexný prístup bude zabezpečovaný prostredníctvom opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Projekty zamerané na MRK predkladané v rámci komplexného prístupu musia splniť podmienku, že vo forme
projektových zámerov boli ako súčasť Lokálnej stratégie komplexného prístupu schválené Medzirezortnou
hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP.
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Realizácia opatrenia 3.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 3 OP Vzdelávanie, ktorý je definovaný
nasledovne:
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•

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na MRK

OPATRENIE 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu
k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a špecifických cieľov:
• podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu
vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce,
• ďalej vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti,
Napĺňanie cieľa opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít je realizované prostredníctvom nasledovných rámcových aktivít:
špecifický cieľ 1
• podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl,
• podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania,
Podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu
vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl, rozvoja alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
a získavania zručností potrebných na trhu práce sa bude uskutočňovať prostredníctvom nasledovných aktivít,
napr.:
• programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl (ZŠ
vrátane nultých a prípravných ročníkov, tranzitívnych tried, ZUŠ, SŠ, univerzity, VŠ),
•

prípravné a doučovacie kurzy pre študentov pochádzajúcich z MRK smerujúce k umožneniu pokračovania
ich štúdia na ďalších stupňoch škôl v systéme formálneho vzdelávania,

•

projekty zamerané na získavanie praktických zručností a na odborné vzdelávanie a prípravu na pracovisku
pre MRK,

•

projekty integrácie príslušníkov MRK do štandardného vyučovacieho procesu,

•

príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie a učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s
cieľom umožniť integráciu príslušníkov MRK do systému vzdelávania,

•

projekty zamerané na skvalitnenie a synergizáciu systémov výchovného a kariérového poradenstva,

•

projekty zamerané na skvalitnenie systému prevencie sociálno-patologických javov v školách a školských
zariadeniach,

•

príprava programov na rozvoj spolupráce medzi školami a pedagogicko-psychologickými poradňami,
špeciálno-pedagogickými poradňami, detskými integračnými centrami, reedukačnými domovmi, liečebnovýchovnými sanatóriami, špecializovanými zariadeniami v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (napr.
pedopsychiatrické oddelenia nemocníc, liečebno-výchovné ústavy) a ďalšími odborníkmi,

•

skvalitňovanie podmienok diagnostikovania príslušníkov MRK a žiakov zo SZP (prevencia voči
nesprávnemu zaraďovaniu detí predškolského veku do špeciálnych základných škôl),

•

podpora alternatívnych foriem vzdelávania,

•

projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ a SŠ,

•

programy podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny skúseností („best practice“) vo výchovnovzdelávacom procese Rómov,

•

projekty na podporu vzdelávania žiakov s poruchami učenia a správania.

špecifický cieľ 2
• ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK,
• ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov
MRK do spoločnosti.
Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK, ako aj osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti a
podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti sa bude
realizovať prostredníctvom nasledovných aktivít, napr.:
•
podpora komunikačných zručností (napr. neverbálna komunikácia, príprava na výberové konanie,
prezentačné schopnosti) a osobnostný rozvoj jednotlivca (napr. sebavedomie, motivácia,
interpersonálne zručnosti),
•

tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK,

•

projekty zamerané na komplexné vzdelávanie a prácu s celými rómskymi rodinami,
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•

rozšírenie ponuky dostupných informácií o vzdelávacích programoch a individuálne poradenstvo (napr.
bezplatná telefonická informačná a poradenská linka v rómskom jazyku),

•

tvorba osvetových materiálov pre príslušníkov MRK v rómskom jazyku s cieľom motivovať ich k
ďalšiemu vzdelávaniu, zapájaniu sa do pracovného procesu a aktívnemu občianstvu,

•

realizácia programov pre MRK, ktoré umožňujú doplnenie základného a stredoškolského vzdelania a
získania príslušných uznávaných dokladov o ukončení konkrétneho typu štúdia (programy druhej
šance) ,

•

projekty na vytváranie pracovných inkubátorov so zameraním na profesie, ktoré sú požadované na trhu
práce,

•

tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania zamestnancov komunitných centier a zamestnancov
štátnej správy v školstve, ktorí pracujú s príslušníkmi MRK,

•

vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov zamerané na poskytovanie vzdelávania pre
príslušníkov MRK (napr. metodika vyučovania slovenského jazyka pre slovensky nehovoriacich
žiakov, formy práce v interkultúrnom kolektíve),

•

projekty zamerané na inováciu prípravy vysokoškolských učiteľov a pedagogických zamestnancov
smerom k nadobúdaniu odborných a interkultúrnych kompetencií,

•

vzdelávanie a príprava mladých lídrov pre prácu v rómskych komunitách,

•

prepájanie a podpora vzájomnej výmeny a spolupráce škôl, školských zariadení, ako aj miestnych
inštitúcií zúčastňujúcich sa na procese výchovy a vzdelávania žiakov z MRK a detí zo SZP,

•

projekty zamerané na prácu so zamestnávateľmi smerujúce k zlepšeniu integrácie členov MRK do
zamestnania,

•

projekty zamerané na zlepšenie práce lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie vytvorených v rámci
Fondu sociálneho rozvoja, vzdelávanie jeho členov a prepájanie činností partnerov.

Prioritná oblasť Vzdelávanie je relevantná aj k Regionálnemu operačnému programu, jeho prioritnej osi 1
Infraštruktúra vzdelávania, osobitne k jeho opatreniu 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu je komplementárne a synergické
s opatrením 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os 1 ROP: Infraštruktúra vzdelávania
OPATRENIE 1. 1 Infraštruktúra vzdelávania slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania
a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich
vybavenia.
Realizácia opatrenia 1.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 1 ROP, ktorý je definovaný nasledovne:
• Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania
Napĺňanie cieľa prioritnej osi 1 ROP- opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania je realizované prostredníctvom
nasledovných skupín aktivít:
• rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
• obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia zamerané na:
• projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné obstarávanie
v rozsahu stanovenom Programovým manuálom Regionálneho OP,
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na
inžinierske siete /v zmysle stavebného zákona),
• zvyšovanie energetickej hosnodárnosti budov- realizácia opatrení na zlepšenie tepelno- izolačných
vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane
strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií,
opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena
jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov,
klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.),
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia
stavby, vrátane IKT vybavenia.
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Poznámka: intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami sú nevyhnutne
realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu, pre zaradenie príslušného projektového
zámeru v súvislosti s podporou pamiatkového objektu je rozhodujúci účel, na ktorý m,á byť objekt využévaný
(napr. škola sídliaca v pamiatkovom objekte je podporená v rámci opatrenia 1.1 nevyužitý, resp. nevhodne
využitý pamiatkový pbjket je možné podporiť v rámci opatrenia 3.1 za predpokladu, že bude využitý na
kultúrno- poznávací cestovný ruch).

HP MRK a komplexný prístup - 2. Prioritná oblasť Zamestnanosť
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Globálnym cieľom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je
Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít.
Prioritná os 1 OP ZaSI: Podpora rastu zamestnanosti
OPATRENIE 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Opatrenie je zamerané na riešenie významných problémov SR na trhu práce (v porovnaní s ostatnými členskými
štátmi EÚ), a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti a osobitne dlhodobej
nezamestnanosti.
Toto opatrenie prepája tvorbu a udržanie pracovných miest mimo nástrojov APTP a služieb zamestnanosti a je
zamerané na tvorbu a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov
vrátane samostatne zárobkovo činných osôb.
Opatrenie sa realizuje prostredníctvom nasledovných skupín aktivít :
•

podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

Príklady aktivít :
•
•
•

podpora vzdelávania v podnikoch s cieľom zvýšenia zručností a udržania zamestnateľnosti zamestnancov a manažérov
podpora vytvárania flexibilných foriem organizácie práce a podpora CSR v podnikoch,
podpora tvorby držania pracovných miest zamestnávateľmi a samozamestnania úhradou mzdových nákladov, alebo
časti mzdových nákladov

•

podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR

Príklady aktivít :
•
•

podpora vytvárania školiacich centier pre tvorbu pracovných miest, inovatívne podnikanie a podnikanie na základe
transferu poznatkov
podpora integrovaného prístupu k tvorbe pracovných miest v regiónoch

•

podpora cielených služieb pre podniky/ zamestnávateľov a SZČO

Príklady aktivít :
•
•
•
•
•

podpora tvorby pracovných miest v malých podnikoch, predovšetkým začínajúcich podnikov formou poradenstva,
odborných konzultácií a školení najmä pre začatie podnikania a služieb
školenia a tréningy pre podporu tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania
a
zamestnávania zo strany SZČO a MSP
podpora tvorby pracovných miest v MSP predovšetkým formou poradenstva, odborných konzultácií a pod.
podpora overovania nových opatrení na trhu práce formou pilotných projektov
podpora rozvoja podnikania žien prostredníctvom vzdelávania žien a zakladania spoločných podporných centier pre
ženy podnikateľky

•

podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest
v nových podnikoch a samozamestnania

Príklady aktivít :
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•

zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, vytvárania
podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce
školenia a tréningy pre podporu tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania a zamestnávania zo strany
MSP
podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi najmä podporou pri vytváraní sociálnych podnikov,
aktivačných podnikov a družstiev pre znevýhodnené osoby
podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi a samozamestnania

•
•
•

Prioritná os 2 OP ZaSI: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity
Opatrenie č.2.2:
Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity
OPATRENIE 2. 1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora
zosúladenia rodinného a pracovného života
Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 OP ZaSI - opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:
• podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a ďalších špecifických opatrení), ktoré zlepšujú prístup
ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Príklady aktivít
•
sociálne, výchovné a resocializačné programy pred a po prepustení mladistvého, plnoletého z rôznych typov zariadení
zamerané na adaptáciu , integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce a pod.,
•
motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností
a spôsobilostí a podpory sebestačnosti,
•
sieťovanie služieb starostlivosti v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu sociálnej a zdravotnej
starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby,
•
nové a inovatívne programy prevencie sociálno-patologických javov (napr. aktivity nízkoprahového charakteru),
•
programy osamostatňovania sa (vr. zamestnania)mladých dospelých rozvoj profesionálnych rodín (vrátane prípravy
profesionálnych rodičov)

•

aktivity zamerané na podporu komunít a služieb starostlivosti zamerané na podporu plnenia základných
funkcií rodiny pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce

Príklady aktivít
•
sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny pre predchádzanie a riešenie sociálneho
vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce,
•
aktivity zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných
príležitostí a ich sieťovanie.

•

aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci
miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Príklady aktivít
•
komunitná práca v znevýhodnených, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách,
•
aktivity na senzibilizáciu majority,
•
programy svojpomoci miestnych spoločenstiev a podpora a rozvoj dobrovoľníctva/ svojpomoci,
•
komunitné plánovanie a komunitný rozvoj,
•
lokálne partnerstvá a koordinácie aktivít partnerov v oblasti sociálnej inklúzie.
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•

podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej imklúzie

Príklady aktivít
•
supervízne programy,
•
vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich opatrovateľskú službu,
•
vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania, realizácie a vyhodnocovania potrieb v predmetnej oblasti,
•
aktivity zamerané na budovanie systému prehlbovania kvalifikácie v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany, sociálnej kurately a ďalších oblastí sociálnej inklúzie,
•
vzdelávanie v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch,
•
vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov boja proti chudobe a sociálnej
exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia,
•
aktivity zamerané na podporu rozvoja vedy a výskumu v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia ako aj sociálnej
inklúzie vrátane sociálnej práce.

OPATRENIE 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity slúži na
dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora
zosúladenia rodinného a pracovného života
Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 OP ZaSI - opatrenia 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe
na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:
• programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných
rómskych komunít
Príklady aktivít
•
cielené aktivity zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov
o zamestnanie a zamestnancov,
•
poradenské a sprostredkovateľské aktivity zamerané na zvýšenie úspešnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce, na
uľahčenie a urýchlenie vstupu na trh práce rodičov po rodičovskej dovolenke,
•
vzdelávacie aktivity zamerané na udržiavanie a získanie nových odborných zručností uchádzačov o zamestnanie, najmä
tých, ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a príslušníkmi marginalizovaných skupín.

•

podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j.
cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

Príklady aktivít
•
vytváranie dočasných a dlhodobo udržateľných pracovných miest pre cieľovú skupinu u zamestnávateľov v sociálnej
ekonomike na komunitnej úrovni,
•
aktivity zamerané na inovatívne formy chráneného zamestnávania v závislom pracovnom vzťahu a prevádzkovaním
alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným
postihnutím, ktoré odstránia doterajšie bariéry súvisiace s dodatočnými nákladmi na zriadenie chránených dielní
a chránených pracovísk,
•
inovatívne projekty zamerané na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú absolventmi škôl, vrátane
dočasných pracovných miest na skúšku za účelom otestovania zručností na uzavretie dlhodobého pracovného vzťahu,
• vytvorenie medzitrhu práce poskytovaním príspevku k príjmu z pracovnej činnosti nízkopríjmovým skupinám
(príslušníkom cieľovej skupiny zadefinovanej pre túto rámcovú aktivitu) ktorí príjmu nízkoplatené zamestnanie.

•

programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie odborných
zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Príklady aktivít
•
vzdelávacie aktivity zamerané na prípravu na prijímacie skúšky na začatie vzdelávania na dokončenie základného vzdelania
v poslednom ročníku základnej školy, na začatie vzdelávania na strednej škole a na dokončenie úplného stredného vzdelania
uchádzačmi o zamestnanie, záujemcami o zamestnanie vrátane príslušníkov skupín ohrozených sociálnym vylúčením
a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,
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•

vzdelávacie aktivity zamerané na dokončenie úplného stredného vzdelania uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami
o zamestnanie, najmä príslušníkmi skupín ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkmi marginalizovaných rómskych
komunít,
vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie odborných zručností skupín uchádzačov o zamestnanie dlhodobo nezamestnaných,
ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkov rómskych marginalizovaných komunít formou praxe u zamestnávateľa vrátane
inovatívnych foriem doterajšej formy zamestnaneckej praxe.

•

•

programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov
ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov
s nízkym vzdelaním

Príklady aktivít
•
aktivity zamerané na vytváranie detašovaných pracovísk verejných služieb zamestnanosti u zamestnávateľov, ktorí chcú
hromadne prepúšťať na poskytovanie informačných a poradenských služieb, odborných poradenských služieb a služieb
sprostredkovania zamestnania zamestnancom ohrozeným hromadným prepúšťaním,
•
vzdelávacie aktivity zamerané na udržanie zamestnania zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním,
•
vzdelávacie aktivity zamerané na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku hromadného prepúšťania,
•
druhošancové vzdelávanie starších zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním a starších osôb, ktoré boli
prepustené v rámci hromadného prepúšťania v študijnom alebo učebnom odbore, ktorého absolvovanie uľahčí ich
udržanie sa na trhu práce alebo návrat na trh práce.

•

podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce

Príklady aktivít
•
aktivity zamerané na posilnenie inštitucionálneho mechanizmu rodovej rovnosti ako základného predpokladu
uplatňovania rodovej rovnosti v praxi,
•
vykonávanie kontrolných aktivít zameraných na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania,
•
aktivity zamerané na odstraňovanie diskriminačných bariér prostredníctvom vytvárania podnikových plánov rodovej
rovnosti a antidiskriminačných dohôd,
•
aktivity zamerané na spoluprácu so sociálnymi partnermi pri podpore rodovej rovnosti a odstraňovaní rodových
stereotypov.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1.Inovácie a rast konkurencieschopnosti:
Opatrenia: 1.1 Inovácie a technologické transfery
OPATRENIE 1.1 Inovácie a technologické transfery slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
•

podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií

Realizácia opatrenia 1.1 prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OP KaHR, ktorý je definovaný nasledovne:
• zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti
Podopatrenia:
1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov,
1.1.2. Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania,
1.1.3. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.
V rámci opatrenia 2.1 budú podporované nasledovné oprávnené aktivity:
• aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s
cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software,
•

aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení s cieľom znižovania a odstraňovania
negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie vrátane nevyhnutného hardware a software,

•

malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s inováciou, ktoré výhradne úzko
súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológie (do
oprávnených aktivít nespadajú ako oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov) ,

•

podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania,
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•

účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na medzinárodných obchodných
misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch,

•

vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu,

•

a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

HP MRK a komplexný prístup - 3. Prioritná oblasť Zdravie
Operačný program Zdravotníctvo
Prioritná os 2 OP Z: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
OPATRENIE 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti slúži na
dosiahnutie nasledujúcich cieľov:
•
•

zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej
starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“,
zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

V rámci opatrenia 2.1 budú podporované nasledovné oprávnené aktivity:
modernizácia a rekonštrukcia budov
• stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy,
• stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy,
• rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch pary, rozvodoch vody, elektrickej
energie a kanalizácie, rekonštrukcie merania a regulácie,
• prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou
stavbou. Takéto prístavby sú oprávnené vtedy, ak už hrubá stavba existuje a je základnými sieťami napojená
alebo inak prepojená s hlavnou budovou,
• dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch).
dodávka zdravotníckej techniky
• nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej a sofistikovanej) v súlade
s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
• nákup špecializovanej diagnostickej, detekčnej a demonštračnej techniky na všeobecnú a špecializovanú
detekciu a prevenciu.
budovanie IKT infraštruktúry
• zahrňuje vytvorenie IKT infraštruktúry pre komunikáciu s NZIS, NZP, zdravotnými poisťovňami,
nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov
a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie.
OP Zdravotníctvo používa pojem komplexnosti, ktorý nie je identický s významom tohto pojmu v zmysle
komplexného prístupu v zmysle HP MRK, ako je tento definovaný v NSRR. OP Zdravotníctvo definuje tzv.
komplexný reštrukturalizačný program (ďalej aj len „KRP“), pomocou ktorého podporuje komplexné,
koncepčné zmeny zdravotníckej infraštruktúry (všeobecných nemocníc, zdravotníckej infraštruktúry
ambulantnej zdravotníckej infraštruktúry).
KRP vychádza z analýzy súčasného stavu, z ktorej vyplynú faktory rozvoja - stratégie, v rámci ktorých žiadateľ
identifikuje aktivity, ktoré potrebuje realizovať. Prostredníctvom KPR žiadateľ o NFP deklaruje, že projekt nie je
tvorený ad hoc. Podporené tak budú ucelené investičné projekty, pri ktorých žiadateľ prostredníctvom KRP
preukáže realizáciu takého portfólia aktivít, ktoré bude minimálne v strednodobom horizonte (nasledujúcich 5
rokov) vytvárať predpoklady na dosiahnutie cieľa prioritných osí/ opatrení.
Komplexnosť na úrovni vypracovaného uceleného investičného projektu, ktorý je výstupom investičného
plánu sa chápe v kombinácii a vzájomnej synergii nasledovných oblastí:
stavebnej – nadstavba, prístavba a rekonštrukcia nemocnice, resp. určitého bloku - pavilónu nemocnice (tepelné
hospodárstvo - médiá, zateplenie, bezbariérový prístup, atď.
technologickej - nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej medicínskej techniky na
všeobecnú a špecializovanú detekciu v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami
zdravotníckeho zariadenia a regiónu.
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tématickej - stavebno-technologické riešenie určitého druhu ochorenia s dôrazom na ochorenia „skupiny 5“.
logistickej - Zabezpečenie efektívneho koncepčného logistického systému zdravotníckeho zariadenia –
preskupenie jednotlivých celkov a ich (nadstavba, prístavba, rekonštrukcia) v záujme efektívneho hospodárenia
odborných lekárskych a lôžkových oddelení zdravotníckeho zariadenia a s tým súvisiacich prevádzkových
nákladov.
Komplexný investičný projekt môže byť zameraný na jednu, alebo viacej vyššie uvedených štyroch oblastí pri
zabezpečení ich vzájomnej synergie po ukončení projektu.
2.24 HP MRK a komplexný prístup- 4. Prioritná oblasť Bývanie
je podporovaná v rámci Regionálneho operačného programu a Operačného programu Životné prostredie
Regionálny peračný program podporuje horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity
prostredníctvom integrovaných projektov v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel. Podpora sídiel
s marginalizovanými rómskymi komunitami je možná v rámci prioritnej osi 4.
Regionálny operačný program zohľadnil potreby marginalizovaných rómskych komunít. V ROP je zakotvená
výnimka z pólov rastu pre žiadateľov, ktorí sú definovaní v Atlase rómskych komunít na Slovensku (2004) alebo
pre tie obce, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v príručke pre žiadateľov v rámci výzvy na podávanie žiadostí
o podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Prioritná os 4 ROP: Regenerácia sídiel
OPATRENIE 4. 1 Regenerácia sídiel slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel
Realizácia opatrenia 4.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 4 ROP, ktorý je definovaný nasledovne:
• Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev
Napĺňanie cieľa prioritnej osi 4 ROP- opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi
osídleniami vo vidieckom prostredí je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:
investičné aktivity
• obnova a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými a
segregovanými rómskymi osídleniami, zamerané na:
• úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
• výstavbu a rekonštrukcia verejných osvetlení,
• výstavbu a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás,
• rekonštrukciu miestnych komunikácií,
• rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne
komunikácie, chodníky a cyklistické trasy,
• rekonštrukciu a výstavba zastávok,
• rekonštrukciu a výstavba verejných WC,
• úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach obcí a miest, a to výlučne v nadväznosti na
realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica) ,
• opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na
realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel alebo v súvislosti obnovou a budovaním verejnej
hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými alebo segregovanými rómskymi osídleniami.
Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo:
Operačný cieľ 4.1 – 4.2: 1
Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Realizácia opatrení 4.1a 4.2 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 4 OP ŽP, ktorý je definovaný nasledovne:
• dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR,

1

OPŽP používa ako terminologický ekvivalent opatrenia pojem „operačný cieľ“
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•

znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie
ľudí

OPATRENIE 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov slúži na dosiahnutie nasledujúceho
cieľa:
• zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na
základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu,
• dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
Napĺňanie cieľa opatrenia 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov je realizované
prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:
I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho
odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
• projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
• budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného
zberu,
• projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce
povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy,
sklo, biologicky rozložiteľný odpad),
• projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov,
• projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,
• projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,
• projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu
separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych
odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych
odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch),
• projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
• aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov
ako súčasť investičných aktivít v projekte,
II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho
odpad:
• projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky,
dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
• projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
• projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.
OPATRENIE 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov slúži na dosiahnutie nasledujúceho cieľa:
• zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. (Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako
činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov).
Napĺňanie cieľa opatrenia Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov je realizované prostredníctvom
nasledovných skupín aktivít:
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne
vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
• projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané
na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),
• projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20
01 10),
• projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov,
• projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné),
• projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné
spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné),
• projekty zamerané na recykláciu problematických druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné),
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•
•
•
•
•

projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne
budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a
kuchynského a reštauračného odpadu,
projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu
odpadov,
aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť
investičných aktivít v projekte,
projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel,
projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel

III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných
produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
•
•
•
•

projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú
vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,
projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so
smernicou EP a R 2006/66/ES,
projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,
projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú podporované projekty zamerané
na regeneráciu odpadových olejov.

IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
• projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
• projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
– bioplynové a biofermentačné stanice

Merateľné ukazovatele
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované
rómske komunity vypracoval v spolupráci s riadiacimi orgánmi šiestich operačných programov príslušných ku
komplexnému prístupu merateľné ukazovatele, ktoré boli predmetom pripomienkovania v Pracovnej skupine pre
horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity. Dve sústavy merateľných ukazovateľov zohľadňujú
všetky pripomienky vznesené zo strany členov uvedenej pracovnej skupiny a zároveň i pripomienky Európskej
komisie, uplatnené na spoločnom rokovaní s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako
koordinátorom HP MRK dňa 18.decembra 2007.
Merateľné ukazovatele k HP MRK predstavujú dve zostavy definovaných ukazovateľov:
Merateľné ukazovatele pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity (ukazovatele
v operačných programoch), celkom 117 ukazovateľov,
Merateľné ukazovatele na monitorovanie HP MRK a lokálnych stratégií komplexného prístupu, celkom
25 ukazovateľov.

-

Tab č. 1 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE prístupu
číslo

Názov
ukazovateľa

1.
Miera
úspešnosti
realizovaných
projektov
zameraných na
potreby MRK
2. Podiel
realizovaných
projektov

Definícia
ukazovateľa

Podiel
počtu
realizovaných
projektov
zameraných na
potreby MRK na
celkovom počte
realizovaných
projektov
Podiel počtu
realizovaných
projektov

monitorovanie HP MRK a Lokálnych stratégií komplexného

Typ
ukazovateľ
a (výstup,
výsledok,
dopad,
core)

Merná
jednotka

výstup

výstup

Počiatočná hodnota

Cieľová
hodnota

Zdroj

rok

hodnota

Rok
2013

%

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/
sledovania

ITMS,
ÚSVRK

%

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/

ITMS,
ÚSVRK

15

v jednotlivých
krajoch
zameraných na
potreby MRK

3.
Podiel
úspešných
žiadostí
o nenávratný
finančný
príspevok
zameraných na
riešenie
problémov
MRK
4.
Podiel
projektov
riešiacich
problematiku
MRK v
jednotlivých
OP
5.
Miera čerpania
alokovaného
objemu
finančných
dotácií na HP
MRK
v príslušnom
OP
6.
Podiel
príslušníkov
MRK
užívajúcich
výsledky
podpory
v sledovanom
území

7. Miera
nezamestnanost
i príslušníkov
MRK
8.

Miera
úspešnosti
zaškolenia
príslušníkov
MRK

9. Počet
vytvorených
a udržaných

zameraných na
potreby MRK
v jednotlivých
krajoch na
celkovom počte
realizovaných
projektov
zameraných na
potreby MRK ,
Podiel
počtu
úspešných
žiadostí
o NFP
zameraných na
riešenie
problémov MRK
na
celkovom
počte
žiadostí
o NFP
zameraných na
riešenie
problémov MRK
Podiel počtu
projektov
zameraných na
riešenie
problémov MRK
v príslušnom OP
k celkovému
počtu projektov
daného OP
Podiel objemu
finančných
dotácií čerpaných
z alokovaného
objemu na HP
MRK na objeme
financií
alokovanom
v príslušnom OP
Podiel počtu
príslušníkov
MRK užívajúcich
výsledky podpory
(KxP + dopyt Pj)
v sledovanom
území na
celkovom počte
užívateľov
výsledkov
podpory
v sledovanom
území
Percento zníženia
nezamestnanosti
príslušníkov
MRK
Podiel
počtu
zaškolených
príslušníkov
MRK
v rámci
podporených
projektoch (KxP
+ dopyt. Pj)
a počtu
príslušníkov
MRK
umiestnených na
trhu
práce
v členení
na
jednotlivé OP
Počet
pracovných miest
obsadených

sledovania

výstup

%

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/
sledovania

výstup

%

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/
sledovania

ITMS,
prislušné
RO/SORO

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/
sledovania

ITMS,
príslušné
RO/SORO

výstup

%

ITMS,
USVRK

výsledok

%

2007

0

15%

ITMS,
samospráva

dopad

%

2007

90 %

75%

MPSVR
SR, ÚPSVR

%

2007

0

10%

ITMS,
MPSVR
SR, MŠ SR

počet

2007

0

30

ITMS,
MVRR SR,
MPSVR SR

dopad

dopad

16

príslušníkmi
MRK,
vytvorených na
základe finančnej
podpory
projektov
investičného
a inovatívneho
charakteru
a udržaných min.
6 mesiacov po
ukončení
realizácie
projektu
Počet nových
10.
a kvalitnejších
služieb
Počet nových
poskytovaných
a kvalitnejších
príslušníkom
služieb pre
MRK na základe
príslušníkov
realizovaných
MRK,
výstup
počet
2007
0
200
podporených
poskytovaných
projektov
v podporených
subjektov
zariadeniach
poskytujúcich
vzdelávacej
vzdelávacie
infraštruktúry
služby (škôl
a školských
zariadení)
Podiel počtu
11.
sociálnych
služieb
(Sociálno-právnej
ochrany,
Podiel
sociálnej kurately
sociálnych
a iných typov)
služieb,
zameraných na
zameraných na
výstup
%
2007
0
50%
sociálnu inklúziu
sociálnu
príslušníkov
inklúziu
MRK na základe
príslušníkov
podpory žiadostí
MRK
o NFP na
celkovom počte
poskytovaných
sociálnych
služieb
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom ROP, OP ŽP, OP V, OP VaV, OP ZaSI, OP Z, OP KaHR
pracovných
miest
obsadených
príslušníkmi
MRK

12.
Podiel
realizácií
projektov KxP
v jednotlivých
OP
13.
Počet
zaangažovanýc
h partnerstiev
v systéme
riešenia
prostredníctvo
m KxP
14. Počet rómskych
MVO
zúčastnených
v aktivitách LS
KxP
15. Počet
príslušníkov
MRK
užívajúcich
výsledky

Podiel počtu
realizovaných
projektov KxP na
celkovom počte
realizovaných
projektov v
jednotlivých OP

ITMS,
MVRR SR
MŠ SR

ITMS,
MPSVR SR

výstup

%

2007

0

Návrh
ročnej
bilancie/
sledovania

ITMS,
USVRK

Počet partnerstiev
sociálnej inklúzie
(LPSI)
zaangažovaných
na riešení
problematiky
MRK
prostredníctvom
KxP

výstup

počet

2007

Zistíme
prostredníctvom
FSR

50

ITMS, FSR,
USVRK

Počet rómskych
MVO
zúčastnených v
aktivitách KxP

výsledok

počet

2007

0

Počet osôb MRK
v sledovanom
území (kraji)
užívajúcich
výsledky

výsledok

%

2007

0

ITMS,
samosprávy

100 000

ITMS,
USVRK,
samosprávy
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podpory, na
základe projektov
realizovaných
v rámci
Lokálnej stratégie
komplexného
prístupu 16.
Počet
Počet
pracovných miest
vytvorených
obsadených
a udržaných
príslušníkmi
pracovných
MRK,
miest
vytvorených na
obsadených
základe finančnej
dopad
počet
príslušníkmi
podpory
MRK v rámci
projektov
LS
LS KxP
KxP a udržaných
min. 6 mesiacov
po
ukončení
realizácie
projektu
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom OP V , OP ZaSI
podpory, ktorá
rieši
problematiku
prostredníctvo
m LS KxP

ITMS,
MVRR SR,
MPSVR SR

2007

0

500

2007

0

10%

ITMS. MŠ
SR,

2007

0

10%

ITMS

2007

0

7

ITMS,
MK SR,
MVRR SR,
samosprávy

17.

Podiel
počtu
príslušníkov
MRK
zúčastnených na
programoch
Miera
úspešnosti
predprípravy,
ktorí
boli
programov
dopad
umiestnení
na
%
predprípravy
trhu práce na
pre
celkovom počte
príslušníkov
MRK
príslušníkov
MRK
zúčastnených na
programoch
predprípravy
18.
Podpora nových
alebo
zásadne
Objem
inovovaných
poskytnutých
počet
služieb pre MRK
výsledok
služieb IKT
výstupov/deň
alebo
počet
príslušníkmi
originálnych
MRK
výstupov
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom ROP, OP V, OP ZaSI
19. Počet
výskumných,
dokumentačnýc
h
a interpretačný
ch centier
rómskej
kultúry
20.

Počet
vybudovaných
výskumných,
dokumentačných
a interpretačných
centier rómskej
kultúry

výstup

počet

Počet
vybudovaných
(technicky,
materiálne
i personálne)
výstup
počet
komunitných
centier
s cieleným
poskytovaním
sociálnych
služieb pre MRK
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom OPV, OP ZaSI
Počet
funkčných
komunitných
centier
integrujúcich
MRK
v sledovanej
lokalite

21. Počet
nízkoprahovýc
h programov,
vytvárajúcich
podmienky pre
účinnú prácu
s exkludovaný

Počet
nízkoprahových
programov
(komplex služieb
pre vytvorenie
vzťahu
a konkrétnej

výstup

počet

ITMS,
samosprávy

2007

0

50

2007

0

100

MŠ SR,
MPSVR
SR,
samosprávy
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práce mimo
štandardnej
inštitucionálnej
pomoci)
orientovaných na
prácu v domácom
prostredí
príslušníkov
MRK,
vytvárajúcim
podmienky pre
účinnú prácu
s jednotlivcami
a príslušníkmi
MRK
22. Počet
Využitá kapacita
podporovaného
príslušníkov
zariadenia vo
výsledok
počet
MRK
vybranej oblasti
využívajúcich
využitá MRK
sociálne služby
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom ROP, OP ŽP
mi
jednotlivcami
a príslušníkmi
MRK

MPSVaR
2007

0

50%

23.

Podiel počtu
príslušníkov
MRK, žijúcich
v prostredí so
zvýšenou
úrovňou ŽP
Podiel
a kvalitou života ,
príslušníkov
prostredníctvom
MRK , žijúcich
obnovy alebo
v prostredí so
výstup
budovania
zvýšenou
prvkov verejnej
úrovňou ŽP
hmotnej
a kvalitou
infraštruktúry a
života
a rekultivácie
prostredia na
celkovom počte
príslušníkov
MRK
24.
Podiel počtu
príslušníkov
MRK ,
Podiel
užívajúcich
príslušníkov
obnovenú, resp.
MRK,
vybudovanú
užívajúcich
verejnú hmotnú
verejnú
infraštruktúru
hmotnú
v obciach so
výsledok
infraštruktúru
separovanými
v obciach so
a segregovanými
separovanými
rómskymi
a segregovaný
osídleniami na
mi rómskymi
celkovom počte
osídleniami
príslušníkov
MRK v príslušnej
oblasti
Typy ukazovateľov, ktoré budú merateľné prostredníctvom OP Z
25.

Počet
pacientov,
ktorým bola
poskytnutá
zdravotná
starostlivosť
v modernizova
nej
infraštruktúre

Počet pacientov
ktorým bola
poskytnutá
zdravotná
starostlivosť
v modernizovanej
infraštruktúre
polikliník
a zdravotných
stredísk

ITMS,
MVaRR

%

2007

0

30%

ITMS,
samosprávy

%

2007

0

25%

0

r. 2015
0

MZ SR
výsledok

počet

2006

Poznámka – vysvetlivky skratiek .
ROP
Regionálny operačný program
OP ŽP
Operačný program Životné prostredie
OP V
Operačný program Vzdelávanie
OPZ
Operačný program Zdravotníctvo
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OP ZaSI
OP KaHR
APTP
HESO
KxP
LS KxP
MRK
NFP
PM
Pj
ŽP
MSP
PÚ

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Aktívna politika trhu práce
Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení
komplexný prístup
lokálna stratégia komplexného prístupu
marginalizované rómske komunity
nenávratný finančný príspevok
pracovné miesto
projekt
životné prostredie
malé a stredné podnikanie
programová úroveň

Ukazovatele HP MRK sú zadefinované v zmysle schváleného NSRR pre programové obdobie 2007-2013
a Systému ukazovateľov zadefinovaných pre hodnotenie implementácie NSRR.
Ukazovatele HP MRK v jednotlivých OP - sú tvorené osobitne v spolupráci s príslušnými RO pre účely
hodnotenia implementácie HP MRK.
Indikatívne alokácie
„Na základe potrieb vytypovaných oblastí/mikroregiónov a predpokladu realizácie komplexných projektov bola
určená indikatívna alokácia na realizáciu komplexných projektov na úrovni NSRR vo výške 200 miliónov
EUR, ktorej financovanie bude zabezpečené cez indikatívne alokácie na úrovni OP relevantných pre
realizáciu komplexných projektov (kapitola 5.3.3). Táto indikatívna alokácia môže byť v priebehu
programového obdobia upravená v nadväznosti na priebežné hodnotenia účelnosti a efektívnosti zvoleného
komplexného prístupu, jej prehodnotenie ako aj výsledky priebežného hodnotenia budú predmetom zasadaní
Národného monitorovacieho výboru. Realizácia projektov v rámci komplexného prístupu nevylučuje realizáciu
individuálnych dopytových projektov, ktoré budú komplexný prístup dopĺňať.“ (NSRR, kap. 4.3.5 Horizontálne
priority, A. HP MRK, strana 93).
Suma 200 miliónov EUR, ako je prezentovaná v NSRR, bola vyčíslená a štrukturovaná na sedem
operačných programov (6 OP pre komplexný prístup a OP TP pre administratívne kapacity Úradu
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity) na základe požiadavky Centrálneho koordinačného
orgánu vo väzbe na požiadavku Európskej komisie v máji 2007.
Monitorovacie mechanizmy
Zástupcovia ÚSVRK sa v hodnotenom období zúčastňovali zasadnutí monitorovacích výborov operačných
programov identifikovaných Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako vecne príslušných
pre riešenie HP MRK ako ich riadni členovia.
ÚSVRK spolupracovalo s RO a CKO pri vypracovaní priebežných a výročných správ OP a NSRR, kde zároveň
zabezpečil, tam kde je to vhodné, vypracovanie častí, ktoré sa týkajú HP MRK.
Monitorovanie
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity nebol v roku 2007 súčasťou monitorovacích
mechanizmov. Implementácia HP MRK je odlišná od implementácie ostatných horizontálnych priorít v zmysle
NSRR na programové obdobie 2007-2013 a táto skutočnosť je premietnutá aj do procesu monitorovania.
Od roku 2008 bude aj proces monitorovania prispôsobený osobitnému charakteru HP MRK s cieľom získať
relevantný obraz o realizácií nástrojov, ktorými sa HP MRK implementuje.
Monitorovanie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
V zmysle NSRR na programové obdobie 2007-2013, kapitola 5.3.3 Koordinácia horizontálnych priorít, strana
118 a nasledujúce je monitorovanie každej horizontálnej priority zabezpečené prostredníctvom súboru
ukazovateľov, ktorý je súčasťou Národného systému ukazovateľov pre prioritné osi OP. Realizácia
horizontálnych priorít je osobitne monitorovaná vo výročných správach operačných programov v súlade
s charakterom horizontálnych priorít definovaným v kapitole 4.3.5. (v spolupráci s gestormi HP) ako aj vo
výročnej správe NSRR, ktorej súčasťou budú monitorovacie správy pripravené koordinátorom príslušnej
horizontálnej priority aj s uvedením regionálneho priemetu realizovaných aktivít.
Riadiace orgány pre šesť vecne príslušných operačných programov pre riešenie HP MRK vyžiadali od Úradu
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Riadiace orgány zabezpečili spracovanie informácií o príspevku realizácie operačného programu k HP MRK.
Relevantné RO zaslali návrhy výročných správ o vykonávaní operačného programu Odboru koordinácie HP
MRK.

20

Hodnotenie príspevku NSRR k plneniu cieľov horizontálnej priority
Hodnotenie pomoci
V roku 2007 bolo hodnotenie pomoci z hľadiska HP MRK zamerané na analýzu stavu prípravy na
implementáciu HP MRK.
Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia boli všetky správy ohľadne HP MRK, ktoré vypracoval OK HP
MRK.
Vzhľadom na špecifické postavenie OK HP MRK ako koordinátora horizontálnej priority, každý zamestnanec
OK HP MRK zodpovedá za monitorovanie a hodnotenie HP MRK v rámci operačného programu, ktorý mu bol
pridelený. Pri hodnotení HP bude od roku 2008 zabezpečená spolupráca s externými hodnotiteľmi, nezávislými
odborníkmi, prípadne zástupcami ďalších orgánov, s ktorými bude mať oblasť hodnotenia súvislosť.
Úlohy koordinátorov HP v rámci hodnotenia
Od roku 2008 bude v prípade plného obsadenia 35 štátnozamestnaneckých miest pre Odbor koordinácie
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity zabezpečené:
a) vypracovanie evaluačného plánu na r. 2007-2013, jeho aktualizácia, realizácia a vyhodnocovanie,
b) zabezpečuje priebežné hodnotenie HP a predloženie výsledkov hodnotení na jednotlivé monitorovacie
výbory a Národný monitorovací výbor,
Výsledky hodnotenia budú podkladom pre rozhodnutia riadiacich orgánov a ich monitorovacích výborov pri
riadení realizácie programov za účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k dosiahnutiu hlavných
ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.
Hodnotenie na národnej úrovni (NSRR) bude zabezpečuje evaluačná jednotka CKO.
Plán hodnotení
Plán hodnotení pre HP MRK bude pripravené pre rok 2008 a bude obsahovať koordinačné opatrenia procesov
priebežnej evaluácie (zriadenie internej evaluačnej jednotky, vzdelávacie programy pre hodnotiace kapacity,
zvyšovanie profesionality v oblasti hodnotenia, prepojenie s plánom hodnotenia NSRR) a hodnotiace činnosti,
časový harmonogram hodnotení, využitie výsledkov hodnotenia a ich zapracovanie do systému implementácie.
Po prerokovaní v pracovnej skupine NSRR pre hodnotenie a schválení Monitorovacím výborom NSRR sa stane
evaluačný plán pre HP MRK súčasťou Národného evaluačného plánu.
Plán hodnotenia bude obsahovať dve hlavné časti: koordináciu a špecifické hodnotiace aktivity.

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORÍT

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Pre sledované obdobie nie je táto časť dokumentu relevantná z hľadiska koordinátora horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity.

3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie
Implementácia horizontálnej priority marginalizované rómske komunity nebola začatá v roku 2007.
Administratívne kapacity koordinátora HP MRK
V čase do 09.augusta 2007 Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity nemal
systematizované štátnozamestnanecké miesta pre výkon činností súvisiacich s agendou štrukturálnych fondov
a ich programovania a súvisiace úlohy boli realizované externými pracovníkmi Úradu, ktorých činnosť bola
financovaná na základe projektu Budovanie administratívnych kapacít Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre
rómske komunity a súvisiacej zmluvy o poskytnutí NFP.
Uvedený projekt bol technicky ukončený ku dňu 09. augusta 2007, kedy zároveň vypršala platnosť dohôd
o vykonaní práce so všetkými jedenástimi externými pracovníkmi Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity.
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V zmysle Uznesenia vlády SR č.396 z 2. mája 2007 k analýze administratívnych kapacít pre programové
obdobie 2007- 2013 bolo schválené navýšenie stavov administratívnych kapacít v počte 35 pracovných miest pre
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (v rámci Úradu vlády SR) a Uznesením vlády SR č. 507 zo
6. júna 2007 bolo podpredsedovi vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny uložené vytvoriť na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity odbor pre koordináciu
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. S platnosťou od 15.augusta 2007 bol na Úrade
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zriadený Odbor koordinácie horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity so schváleným počtom tridsaťpäť pracovných tzv. „euroúradníckych“
štátnozamestnaneckých miest.
Z uvedeného počtu pracuje na tomto odbore od jeho vzniku len sedem zamestnancov, nakoľko z dôvodu
nedostatku plánovaných finančných prostriedkov Úrad vlády Slovenskej republiky nemôže obsadiť všetky,
uvedenými uzneseniami vlády SR schválené pracovné pozície.
Výberové konania na obsadenie týchto voľných štátnozamestnaneckých pozícií neboli v dôsledku
horeuvedeného realizované.
Odbor koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity plní úlohy koordinátora HP MRK
v rozsahu stanovenom schváleným Národným strategickým referenčným rámcom na programové obdobie 20072013.
Neobsadením plného počtu schválených štátnozamestnaneckých miest na výkon činností súvisiacich
s implementáciou horizontálnej priority marginalizované rómske komunity vzniká riziko oneskorenia čerpania
finančných prostriedkov, nakoľko Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je v zmysle NSRR
povinný vyhlásiť výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory lokálnym stratégiám komplexného
prístupu, pričom táto podpora je v zmysle NSRR a zároveň i v zmysle platného Systému koordinácie
implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity predstavovaná sedemnástimi pozíciami
projektových konzultantov. Z toho vyplýva, že podmienka na zverejnenie predmetnej výzvy bude neobsadením
schváleného počtu administratívnych kapacít nesplnená. Zároveň v prípade neobsadenia plného počtu ostatných
pozícií zo schváleného počtu 35 pracovných pozícií je nereálne očakávať plnohodnotné a časovo vyvážené
plnenie úloh súvisiacich s výkonom koordinácie HP MRK na celoslovenskej úrovni s priemetom na šesť
operačných programov, teda aj táto disproporcia môže negatívne ovplyvniť nielen proces implementácie HP
MRK, ale aj plánované čerpanie finančných prostriedkov v šiestich operačných programoch.
Z úrovne vedenia Odboru koordinácie HP MRK boli definované kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a
štandardy pre jednotlivé pracovné pozície.

4. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA
Z hľadiska implementácie HP MRK nie je relevantné.

5. PROGRAMY EFRR/KF: HLAVNÉ PROJEKTY (AK JE TO POUŽITEĽNÉ)
Z hľadiska implementácie HP MRK nie je relevantné.

6. TECHNICKÁ POMOC
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor HP MRK bude na svoju činnosť čerpať
finančné prostriedky z Operačného programu Technická pomoc, pričom výdavky sú oprávnené s platnosťou od
1.1. 2007. Vzhľadom na stav pripravenosti Operačného programu Technická pomoc v roku 2007 nemohol byť
zo strany Úradu splnomocnenkyne vlády SR podaný projekt/ žiadosť o NFP.
Tab.č.2 Indikatívne alokácie vyčlenené z OP TP pre administratívne alokácie na koordináciu HP MRK
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Verejné zdroje
SR

ERDF
99 553 462

Súkromné zdroje

Spolu

17 568 242

Opatrenie Názov aktivity

0
alokácia na HP MRK v
EUR

117 121 704

alokácia na HP MRK v SKK

1.2

1.2.5 Podpora činností
koordinátorov horizontálnych
priorít- HP MRK (realizácia
komplexného prístupu
prostredníctvom štúdií
uskutočniteľnosti, analytické a
strategické dokumenty)

44000,00

1 496 000,00

1.3

1.3.3 Podpora činností
koordinátorov horizontálnych
priorít- HP MRK v oblasti
informovania a publicity ako súčasti
informačných aktivít
Komunikačného plánu NSRR

93 000,00

3 162 000,00

3 138 624,00

106 713 216,00

1.4.2 Technická podpora plnenia
úloh- nákup technického,
priestorového a prevádzkového
vybavenia, nákup výpočtovej
techniky, nákup softvéru,
tlmočnícke, prekladateľské a
poradenské služby, ostatné služby
spojené s podporou riadenia pomoci
(napr. kopírovanie, externá forma
dodania služby)

109 132,00

3 710 488,00

1.4.3 Vzdelávanie- vypracovanie a
zabezpečenie systému všeobecného
vzdelávania v oblasti riadenia a
implementácie ŠF a KF (CKO,
RO), školenie, semináre, kurzy,
odboré stáže a pracovné cesty pre
zamestnancov zabezpečujúcich
úlohy koordinačných orgánov
horizontálnych priorít

60 000,00

2 040 000,00

3 444 756,00

117 121 704,00

1.4.1 Financovanie platov
oprávnených zamestnancov štátnej
služby, verejnej služby
zabezpečujúcich plnenie úloh
koordinačných orgánov
horizontálnych priorít (HP MRK)

1.4

CELKOM

(ERDF+ŠR)
7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Publicita a informovanosť
Informovanie verejnosti
V zmysle článku 69 všeobecného nariadenia č. 1083/2006/ES členský štát a riadiaci orgán zabezpečia publicitu,
informovanie občanov a prijímateľov o spolufinancovaných programoch s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva
a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov.
OK HP MRK sa podieľal na zabezpečení informovania širokej verejnosti o HP MRK najmä:
a) vypracovaním vlastného komunikačného plánu pre zabezpečenie všeobecnej informovanosti o HP MRK,
b) zabezpečením informovania verejnosti o HP so zreteľom na regionálny aspekt v spolupráci s VÚC,
Činnosť OK HP MRK v oblasti informovania verejnosti bude finančne podporovať Operačný program
Technická pomoc v rozsahu opatrení prioritnej osi 1 a vyčlenených finančných alokácií pre HP MRK.
OK HP MRK ako koordinátor HP MRK podieľalo na zabezpečení oblasti informovania a publicity
nasledovne:
a) informovaním o úlohách OK HP MRK a jeho relevantných partnerov,
b) vypracovaním a realizáciou Komunikačného plánu pre HP v súlade s metodikou CKO,

23

c)

prípravou podkladov do monitorovacích správ o aktivitách v oblasti informovania a publicity pre výročné
správy jednotlivých OP a NSRR,

Cieľové skupiny:
a)

verejný sektor: obce, mikroregióny, združenia miest a obcí, verejné inštitúcie (školy, vzdelávacie
organizácie atď.), orgány štátnej správy, štátne inštitúcie,
b) súkromný sektor: malí a strední podnikatelia, združenia podnikateľov, živnostníci, partneri,
c) neziskový sektor: regionálne rozvojové organizácie, nadácie, občianske združenia a lokálne komunity,
d) prijímatelia pomoci fondov EÚ,
e) medzinárodné organizácie a inštitúcie,
f) široká verejnosť,
g) orgány územnej samosprávy.
Typ poskytovaných informácií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

strategické informácie (právne regulatívy relevantné pre čerpanie pomoci z EÚ) ,
strategické plány na regionálnej úrovni, dlhodobé plány regionálneho rozvoja, regionálne priority,
všeobecné informácie o programoch (témy, priority, opatrenia) ,
výzvy (smernice, manuály, harmonogram),
možnosti budovania partnerstiev v SR a zahraničí,
vplyv/výsledky projektov na regionálny rozvoj, progres, úspešné príklady z praxe,
informácie o aktuálnych potrebách prijímateľov.

Používané komunikačné nástroje:
a) komunikácia tvárou v tvár: stretnutia a diskusie s partnermi z EÚ, poradenstvo,
b) písané nástroje: brožúry, letáky, listy/korešpondencia, dotazníky, atď. ,
c) elektronické nástroje: web stránky Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity,
d) akcie: semináre, workshopy, konferencie, atď.,
e) tlač: uverejňovanie článkov a príloh do novín a odborných časopisov (RPA, Romano nevo lil),
f) začlenenie sa do aktivít ostatných zainteresovaných subjektov (BSK, Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja).

Prehľad realizovaných hlavných aktivít informovania a publicity v súvislosti s HP MRK za rok 2007
-

Národná konferencia k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky 2007-2013- 10. október
2007,

-

Regionálne konferencie k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky 2007-2013: 13.
november 2007 Nitra, 20. november 2007 Trnava, 27. november 2007 Žilina, 04. december 2007 Banská
Bystrica, 11. december 2007 Trenčín, 18. december 2007 Košice, 19. decembrer 2007 Prešov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor HP MRK priebežne od času vzniku
odboru pre koordináciu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity poskytoval konzultácie
k problematike horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, komplexnému prístupu a možnostiam
čerpania nenávratného finančného prostriedku z fondov Európskej únie v programovom období 2007- 2013.
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