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TEMATICKÝ CIEĽ A INVESTIČNÁ PRIORITA OP EVS
TEMATICKÝ CIEĽ:
Posilnenie inštitucionálnych kapacít VS a zainteresovaných strán
a efektivity VS
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS
a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
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PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA OP EVS
PO 1:
POSILNENÉ INŠTITUCIONÁLNE KAPACITY A EFEKTÍVNA VS
ŠC 1.1:
Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
ŠC 1.2:
Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
ŠC 1.3:
Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného
obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E
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PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA OP EVS
PO 2:
ZEFEKTÍVNENÝ SÚDNY SYSTÉM A ZVÝŠENÁ VYMÁHATEĽNOSŤ PRÁVA
ŠC 2.1:
Zvýšená efektívnosť súdneho systému
ŠC 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
PO 3:
TECHNICKÁ POMOC

5

PRIEREZOVÉ TÉMY OP EVS
Boli zadefinované na základe odporúčaní EK a sú súčasťou všetkých
relevantných špecifických cieľov:
1.

Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

2.

Podpora partnerstva a sociálneho dialógu

3.

Hodnotenia dopadov regulácií - RIA
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PRIEREZOVÁ TÉMY OP EVS: PODPORA PARTNERSTVA
Podpora partnerstva a sociálneho dialógu prostredníctvom budovania
kapacít a spolupráce VS so sociálnymi a ekonomickými partnermi a
subjektmi MNO:
Cieľom tejto prierezovej priority je:
podporiť rozvoj verejných služieb v partnerstvách
prehlbovanie spolupráce a trojstranných konzultácií na
celoštátnej úrovni a najmä sociálneho dialógu medzi VS,
sociálnymi a ekonomickými partnermi a MNO v kontexte reformy
VS
podporovať prehlbovanie spolupráce VS so sociálnymi a
ekonomickými partnermi, MNO a ich strešnými organizáciami a to
najmä v témach ako sú optimalizácia verejných politík a služieb,
zvyšovanie ich dostupnosti a efektivity, znižovanie
administratívneho zaťaženia pre prijímateľov služieb
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PRIEREZOVÁ TÉMY OP EVS: PODPORA PARTNERSTVA
rozvoj inovačných stratégií vo VS a národných politikách
zapájanie obyvateľov dotknutých verejnými politikami a osobitne
znevýhodnených a zraniteľných skupín do konzultácii a vytváranie
inštitucionálnych rámcov na spoluprácu a dialóg medzi občianskou
spoločnosťou a VS
opatrenia zamerané na budovanie dostatočných inštitucionálnych
a analytických kapacít partnerov a zvyšovanie dostupnosti
otvorených dát z prostredia VS, sociálne inovácie vo verejných
politikách, dohliadanie na kvalitu služieb VS a nakladanie s
verejnými prostriedkami
vytvoria sa predpoklady pre budovanie siete neštátnych
poskytovateľov verejných služieb v oblastiach všeobecného
záujmu
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MEDZI PARTNEROV OP EVS PATRIA:
občania (prijímatelia služieb VS)
sociálno-ekonomickí partneri
mimovládne a neziskové organizácie
inštitúcie a subjekty VS
inštitúcie súdneho systému
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie)
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PROCES IMPLEMENTÁCIE OP EVS:
Ďalšie kroky RO pre OP EVS:
vypracovanie opisu systému riadenia a kontroly OP a ostatnú
riadiacu dokumentáciu pre implementáciu OP
zasadnutie ustanovujúceho Monitorovacieho výboru OP EVS
26.02.2014 –zástupcovia MNO
splnenie dezignačných kritérií (audit pripravenosti/súladu)
vypracovanie indikatívneho harmonogramu výziev
priebežné vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (NFP)
hodnotiaci proces
uzatváranie zmlúv o NFP
implementácia projektov
priebežné hodnotenie programu
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PROCES IMPLEMENTÁCIE OP EVS:
postup MNO:
spolupráca s ÚSV ROS
sledovanie harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na
príslušný kalendárny rok
sledovanie zverejnených výziev na predkladanie ŽoNFP
predkladanie ŽoNFP v zmysle podmienok stanovených vo výzvach
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č. 14 nariadenia 1304/2013 o ESF
„V súlade s článkom 67 ods. 1 písm. d) a ods. 5 písm. d) nariadenie
(EÚ) č. 1303/2013 sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40
percent priamych nákladov na zamestnancov, aby sa pokryli
zostávajúce oprávnené náklady na operáciu, a to bez požiadavky, aby
členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej
sadzby.“
č. 14 môžu využiť len ESF OP; Povinnosť pri projektoch do 50 000
zavedenie zjednodušenia sa vykoná formou delegovaného aktu
(do 1.4. 2015). Akt schvaľuje EK a preto riziko neoprávnených
výdavkov je minimálne.
Najdôležitejšou podmienkou uplatnenia zjednodušení bude
schválenie definície priamych nákladov na zamestnancov.
Nižšie administratívne zaťaženie, nižšia miera chybovosti,
orientácia na dosahovanie výstupov projektu
12

č. 14 nariadenia 1304/2013 o ESF
Napríklad:
Priame náklady na zamestnancov = 30.000 EUR
Všetky ostatné výdavky (priame + nepriame) = až 40 % z priamych
výdavkov na zamestnancov
30.000 EUR x 0,4 (paušálna sadzba) = 12.000 EUR
Celkové oprávnené výdavky = priame výdavky na zamestnancov +
vypočítané všetky ostatné výdavky (30.000 EUR + 12.000 EUR =
42.000 EUR)
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
V PRÍPADE OTÁZOK K OP EVS NÁS
KONTAKTUJTE NA ADRESE:
OPEVS@MINV.SK

