
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi informovať Vás o stave prípravy OP Slovensko, na základe dostupných informácií
z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Čo sa dialo s výstupmi konzultácií
Výstupy zo všetkých online konzultačných workshopov pre zástupcov MNO, ktoré sme
realizovali v októbri sme spracovali do súhrnnej tabuľkovej formy a zaslali sme ich na MIRRI,
ako aj na vecne príslušné ministerstvá, ktoré pripravujú jednotlivé časti OPSK. Taktiež sme
tieto vstupy poslali zástupcom Európskej komisie. Momentálne čakáme na spätnú väzbu
z prostredia ministerstiev. Hneď ako ju získame, budeme vás informovať.

Kde je teraz návrh OP Slovensko
Po ukončení konzultácií v októbri zaslalo MIRRI návrhy kapitol OPSK na Európsku komisiu,
konkrétne 22.10.2021.

Dňa 16.11. zaslalo MIRRI Európskej komisii nový, konsolidovaný návrh OPSK aj s reakciami na
prvé pripomienky EK. Dokument v anglickom jazyku je v súčasnosti posudzovaný na Európskej
komisii.
Materiály, ktoré MIRRI zaslalo na EK, zatiaľ nedistribuovalo ani členom PS Partnerstvo 2020+,
ani nám na Úrad splnomocnenca. Zaslanie dokumentov avizovalo MIRRI v nasledujúcich
dňoch.

Aké sú dôležité otvorené témy pri vyjednávaniach o OP Slovensko
• Transfery prostriedkov do viac rozvinutého regiónu (Bratislavský kraj)
• Transfery prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu do Európskeho fondu

regionálneho rozvoja
• Navyšovanie prostriedkov do priorít zameraných na marginalizované rómske komunity

Aké sú dôležité témy pre sektor MNO o ktorých chceme rokovať
• 100% spolufinancovanie pre vybrané všeobecne prospešné služby
• Štátna pomoc s vyšším stropom pre vybrané všeobecne prospešné služby
• Zjednodušenie podmienok a zníženie administratívneho zaťaženia pri implementácii

projektov
• Regranting – vytvorenie nástrojov a podmienok pre efektívny regranting, ktoré

umožnia financovanie menších a mikro projektov na lokálnej úrovni

Aké budú ďalšie kroky Úradu splnomocnenca
Po získaní podkladov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
vykonáme zhodnotenie tejto fázy konzultačného procesu. Budeme hodnotiť proces a budeme
hodnotiť mieru zohľadnenie a spôsob zapracovania návrhov a reakcií, ktoré vzišli z konzultácií
s vami.
Následne budeme hodnotenie prezentovať aj s odporúčaniami pre MIRRI pre ďalší proces.
Hodnotenie budeme prezentovať aj zástupcom Európskej komisie.
Oslovíme MIRRI a MFSR ohľadne spolufinancovania.



Pripravíme v spolupráci s nadáciami princípy efektívneho a transparentného regrantingu
a katalóg aktivít pre regranting. Následne oslovíme MIRRI a zástupcov Európskej komisie
a začneme rokovania.

Čo plánuje Ministerstvo investícií
Aj keď zatiaľ MIRRI nezverejnilo ani rámcové termíny ďalších kôl konzultácií, vieme, že
v priebehu tohto roka sú na pláne konzultácie k alokáciám a ukazovateľom. Je to zásadná
diskusia a jej prínos a efektívnosť budú závisieť od toho, v akom štádiu zahrnie MIRRI
partnerov do diskusií.
Posledným kolom konzultácií, ktoré avizuje MIRRI sú konzultácie k reakcii Európskej komisie
na návrh OP Slovensko. Predpokladáme, že k nim dôjde v prvom kvartáli 2022.
Dokončenie a schválenie OPSK je zatiaľ plánované na prvú polovicu roka 2022.

Na čom ešte pracujeme
V súčasnosti finalizujeme práce na Systéme spolupráce a partnerstva so zástupcami
občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom
období 2021 – 2027. Ide o dokument, ktorý určuje rámec spolupráce a podpory zástupcov
občianskej spoločnosti, ktorí budú vstupovať do systému riadenia fondov EÚ v novom období.
Dokument sme pripravovali v spolupráci s MIRRI.
Systém by sa mal stať súčasťou systému riadenia fondov EÚ, vrátane nároku na technickú
pomoc pre zástupcov občianskej spoločnosti.
MIRRI tento týždeň systém schválilo a doručilo na Úrad splnomocnenca finálnu verziu so
sprievodným listom p. ministerky Remišovej.

Systém plánujeme predložiť na nasledujúcom zasadnutí Rady vlády pre MNO. Rada vlády by
mala prijať podporné uznesenie k tomuto materiálu, ktoré, veríme, posilní mandát nášho
úradu pri výkone princípu partnerstva.

Termín zasadnutia Rady vlády bude stanovený podľa vývoja pandemickej situácie.

Čo nás čaká najbližšie
V mesiaci december pripravujeme v spolupráci s MIRRI krátke informačné stretnutie pre
zástupcova a zástupkyne občianskeho sektor. Na tomto stretnutí bude JUDr. Matúš Drotár -
riaditeľa odboru tvorby a riadenia operačného programu na MIRRI informovať o aktuálnom
stave procesov pri príprave OPSK. V rámci stretnutia bude aj priestor na otázky.
Stretnutie sa bude realizovať online 8.12. o 14:00 hod. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto
stretnutia sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto ZOOM odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/83623375039?pwd=Vy92Qldtc0JDYmhkQlVETGZDOURldz09
Meeting ID: 836 2337 5039
Passcode: 326155

Kde a ako môžete získať informácie a novinky
O aktuálnych informáciách z oblasti eurofondov a občianskej spoločnosti predovšetkým
v súvislosti s prípravou a implementáciou OPSK 2021 - 2027 sa vždy dozviete na fb profile
nášho projektu Partnerstvo https://bit.ly/3ETdGox. Preto nás nezabudnite sledovať.



Informácie zverejňujeme aj na našom webe https://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo
a zasielame kontaktom z našej databázy.
Ak chcete byť súčasťou databázy kontaktov, ktoré informujeme o procesoch a
pripravovaných aktivitách v téme eurofondov a občianskej spoločnosti dajte nám o sebe
vedieť a zašlite požiadavku na zaradenie do databázy na mail lenka.babicova2@minv.sk


