Rada vlády SR
pre mimovládne neziskové organizácie
20. zasadnutie
Bratislava 17.09.2019

Program
1.

10:00 - 10:15

Otvorenie
Vstupy z Komory MNO

10:15 - 10:15

•
•

2.

Európske štrukturálne a investičné fondy
10:45 - 11:25

3.

stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z.
identifikácia verejných zbierok

11:25 - 11:35

•
•

príklady spolupráce medzi riadiacimi orgánmi a MNO pri vybraných témach
informácia o príprave vstupov MNO do tvorby Partnerskej dohody pre EŠIF 2020+

•

informácia o pokračovaní rokovaní o Partnerskej dohode 2020+

Komora za verejnú správu
•

participatívna tvorba Vodného plán Slovenska na roky 2022-2027 na MŽP SR

Komora mimovládnych neziskových organizácií
4.

11:35 - 11:45

•
•

informácia o pripravovanej konferencii neziskového sektora
transparentnosť financovania MNO – stav návrhu úpravy pravidiel pri udeľovaní dotácií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
5.
6.
7.

11:45 - 11:50

11:50 - 12:00

12:00

•

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti – stav prípravy novej KROS, schválený AP

•

Iniciatíva pre otvorené vládnutie – akčný plán na roky 2019-2021 v PPK

Rôzne
Záver

Otvorenie
• úvodné slovo splnomocnenca Martina Giertla

• schvaľovanie programu
• Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

1. bod
Vstupy z Komory MNO
• stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu
na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z.
Marcel Zajac
predseda Komory MNO

1. bod
Vstupy z Komory MNO – uznesenie - návrh
k poslaneckému návrhu poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na úpravu
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

neodporúča vláde Slovenskej republiky
podporiť poslanecký návrh poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na
úpravu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby,
vyzýva poslancov Národnej rady SR
neschváliť poslanecký návrh poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na
úpravu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby.

1. bod
Vstupy z Komory MNO – uznesenie – schválené
k poslaneckému návrhu poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na úpravu
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

odporúča vláde Slovenskej republiky
nepodporiť poslanecký návrh poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na
úpravu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby,
vyzýva poslancov Národnej rady SR
neschváliť poslanecký návrh poslancov politickej strany Kotleba ĽSNS na
úpravu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby.

1. bod
Vstupy z Komory MNO
• identifikácia verejných zbierok
Branislav Mamojka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

1. bod
Vstupy z Komory MNO – uznesenie – návrh
k aktuálnej situácii pri identifikovaní verejných zbierok
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

berie na vedomie
informáciu o probléme s identifikáciou zbierok podľa ich názvu,
odporúča Ministerstvu vnútra SR
pripraviť návrh novely zákona o verejných zbierkach, ktorý by riešil
problém identifikácie verejných zbierok podľa ich názvov.

1. bod
Vstupy z Komory MNO – uznesenie – schválené
k aktuálnej situácii pri identifikovaní verejných zbierok
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

berie na vedomie
informáciu o probléme s identifikáciou zbierok podľa ich názvu,
odporúča Ministerstvu vnútra SR
v spolupráci so zástupcami Komory MNO navrhnúť spoločné riešenie
problému identifikácie verejných zbierok podľa ich názvu.

2. bod
Európske štrukturálne a investičné fondy
• príklady spolupráce medzi riadiacimi orgánmi a
MNO pri vybraných témach
1. Ministerstvo životného prostredia SR – príprava výziev a
rozbiehajúce sa programovanie EŠIF 2021 – 2027
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Ministerstvo hospodárstva SR – príprava výziev v oblasti
sociálnych inovácií a sociálneho podnikania

2. bod
Európske štrukturálne a investičné fondy
• Ministerstvo životného prostredia SR
príprava výziev a rozbiehajúce sa programovanie
EŠIF 2021 – 2027
Martina Paulíková
o. z. Slatinka
expertka MNO v projekte Partnerstvo

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Príklady spolupráce medzi riadiacimi orgánmi
a neziskovým sektorom pri programovaní EŠIF
Ministerstvo životného prostredia SR
– príprava výziev a rozbiehajúce sa programovanie EŠIF 2021-2027

zasadnutie Rady vlády SR pre MNO, 17. 09. 2019
Martina Paulíková

Projekt ,,Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“, spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Kontext spolupráce s riadiacim orgánom pre
Operačný program Kvalita životného prostredia
- monitorovací výbor OP KŽP → pracovná skupina pre podporu

opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na
ochranu pred povodňami (2016)

- intenzívna spolupráca pri zbere podnetov k výzve na podporu
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy – realizácia
vodozádržných opatrení v intraviláne (dnes výzva č. 40 z OP
KŽP)
- výzva na vodozádržné opatrenia (napriek administratívnym a
iným obmedzeniam) je veľmi úspešná, predpokladá sa
navýšenie alokácie a rozšírenie podporovaných opatrení

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

ADAPTÁCIA NA ZMENY KLÍMY A EŠIF 2021 – 2027
- 27. 02. 2019 - Európska komisia predstavila priority pre
nasledujúce programové obdobie politiky súdržnosti na roky 2021
– 2027
- jednou z piatich hlavných oblastí je politický cieľ 2:
Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa
- EK konštatovala, že Slovensko aj naďalej trpí v dôsledku sucha,
povodní a škôd, ktoré povodne spôsobili v oblasti hospodárstva
a infraštruktúry, a preto je potrebné podporovať adaptáciu na
zmenu klímy, prevenciu rizika a odolnosť voči katastrofám, pričom
zamerať sa treba na preventívne a prírode blízke riešenia.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Spolupráca s RO pre OP KŽP - MŽP SR

-

stretnutia s RO ku súčasnému obdobiu a existujúcim výzvam, analýzy výziev a
deliacich línií s IROP a PRV, nadviazanie spolupráce s RO pre tieto OP, atď.,
- stretnutia s realizátormi adaptačných opatrení a študijná cesta, spracovanie
realizovaných aj pripravovaných príkladov dobrej praxe v oblasti adaptácie na zmeny
klímy,
- dohoda s RO na zorganizovaní dvoch podujatí s cieľom informovania o aktuálnych
výzvach, výmeny skúseností a formulovania odporúčaní pre podporu efektívnych
a realizovateľných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy v súlade
s odporúčaniami Európskej komisie na r. 2021 – 2027,
- 25. – 26. 09. 2019 seminár a pracovné stretnutie expertov v Košiciach,
- následne – vypracovanie zoznamu opatrení, ktorý bude následne poslaný na jednotlivé
ministerstvá na pripomienkovanie, prebehne aj interná odborná oponentúra a následne
budú opatrenia zaslané na CKO a riadiace orgány pre OP KŽP, IROP a PRV.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

POZVÁNKA NA SEMINÁR

POZVÁNKA NA PRACOVNÉ STRETNUTIE

Adaptácia na zmenu klímy – možnosti na podporu
preventívnych a prírode blízkych opatrení na
zmiernenie negatívnych dopadov sucha a povodní
na Slovensku

Preventívne a prírode blízke opatrenia na adaptáciu
na negatívne dôsledky zmeny klímy (sucho,
povodne) – odporúčania na obdobie 2021 – 2027

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

termín: 25. september 2019
miesto: Košice
organizátori: ÚSV ROS, IPC pre Košický kraj, OP KŽP
účastníci: zástupcovia riadiacich a sprostredkov.
orgánov, experti z MNO, akademických inštitúcií a
samospráv

termín: 26. september 2019
miesto: Košice
organizátori: ÚSV ROS, IPC pre Košický kraj, OP KŽP
účastníci: zástupcovia riadiacich a sprostredkov.
orgánov, experti z MNO, akademických inštitúcií a
samospráv

----------------------------------------------------------------------------------

Cieľ podujatia
Informovať o aktuálnych výzvach, výmena
skúseností a formulovanie odporúčaní pre podporu
efektívnych a realizovateľných adaptačných opatrení
na negatívne dôsledky zmeny klímy v súlade
s odporúčaniami Európskej komisie v období po r.
2021.

---------------------------------------------------------------------------------

Cieľ podujatia
Diskutovať o tom, ako by bolo možné zo strany štátu
finančne a inak podporovať komplexné, efektívne a
udržateľné adaptačné opatrenia a ako sa vyhnúť
problémom, identifikovaným v súčasnom období
2014 – 2021. Nadefinovať zoznam opatrení, ktoré
budú následne poslané na jednotlivé ministerstvá na
pripomienkovanie, na internú odbornú oponentúru
a následne zaslané na CKO.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Martina Paulíková
spolupracujúca expertka ÚSV ROS
+421 915 811 195
paulikova@changenet.sk

2. bod
Európske štrukturálne a investičné fondy
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mária Machajdíková
Nadácia Socia
expertka MNO v projekte Partnerstvo

2. bod
Európske štrukturálne a investičné fondy
• Ministerstvo hospodárstva SR – príprava
výziev v oblasti sociálnych inovácií a
sociálneho podnikania
Edmund Škorvaga
riaditeľ odboru riadenia operačných programov
sprostredkovateľský orgán pre OP VaI
Ministerstvo hospodárstva SR

2. bod
Európske štrukturálne a investičné fondy
• informácia o príprave vstupov MNO do tvorby
Partnerskej dohody pre EŠIF 2020+
• informácia o pokračovaní rokovaní o Partnerskej
dohode 2020+
Denisa Žiláková, GR CKO, ÚPPVII
Miroslav Mojžiš, ÚSV ROS

3. bod
Blok Komory za verejnú správu
• participatívna tvorba Vodného plán Slovenska na
roky 2022-2027 na MŽP SR
Vladimír Novák, GR sekcie vôd, MŽP SR
Lukáč Kuchta, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, MŽP SR

4. bod
Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora
- aktuálne informácie

Transparentnosť financovania MNO
- výsledky zasadnutia pracovnej skupiny z 9.09.2019

5. bod

Blok úradu splnomocnenca
Koncepcia Rozvoja občianskej spoločnosti
•
•

stav prípravy novej koncepcie
schválený akčný plán na roky 2019 – 2020

Iniciatíva pre otvorené vládnutie
• akčný plán na roky 2019 – 2021 v PPK

Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie
na 21. zasadnutí Rady vlády MNO
3. decembra 2019

