Pozícia k príprave programového obdobia EŠIF 2021 – 2027
Pozičný dokument Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie

Na základe skúseností zástupcov Komory MNO v monitorovacích výboroch operačných programov,
pracovných skupinách a komisiách, rovnako ako aj vďaka podnetom od prijímateľov podpory z fondov EÚ
v programovom období 2014 - 2020, chceme v príprave nového programovacieho obdobia Európskych
štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027 presadzovať nasledovné:
1. Posilnenie princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia ako horizontálneho princípu nového
programového obdobia prostredníctvom silného gestora, vykonávajúceho koordinačné úlohy
a budujúceho kapacity organizácií systému riadenia EŠIF v oblasti participácie a otvoreného
vládnutia.
2. Dodržiavať princíp partnerstva a viacúrovňového riadenia v súlade s nariadeniami EÚ a jasne
definovať kompetencie, úlohy, postupy a nástroje pre implementáciu princípu vo všetkých fázach
programového cyklu a na všetkých úrovniach riadenia implementácie EŠIF.
3. Definovať inštitút partnera pre všetky skupiny partnerov uvedených v článku 6, bod 1 návrhu
všeobecného nariadenia EÚ č. 2018/0196 (COD) a pravidlá pre výber partnerov, predovšetkým
vo vzťahu k členstvu v monitorovacích výboroch a pracovných skupinách s dôrazom na
reprezentatívnosť a objektívnosť výberu.
4. Akceptovať účasť zástupcov Komory MNO, Rady vlády SR pre MNO v relevantných pracovných,
poradných a partnerských orgánoch vytvorených v súvislosti s prípravou národného
strategického rámca, partnerskej dohody a operačných programov obdobia 2021 – 2027 ako
reprezentatívnych zástupcov občianskej spoločnosti.
5. Vytvorenie priestoru a podmienok na podporu rozvoja aktivít občianskej spoločnosti
a zvyšovania ich kapacít najmä v roli partnerov verejného sektora v rôznych oblastiach života
spoločnosti.
6. Posilnenie synergických účinkov v rámci EŠIF, aj s ďalšími verejnými zdrojmi a národnými
prioritami implementácie Agendy 2030, prostredníctvom medzirezortnej koordinácie a zapojenia
relevantných aktérov do riadenia implementácie EŠIF.
7. Orientácia na kvalitatívne výsledky podpory EŠIF na základe definovaných merateľných
ukazovateľov. Politika súdržnosti musí byť postavená na strategických dokumentoch
obsahujúcich kvantifikované ciele pre Slovenskú republiku a reflektujúce priority
medzinárodného spoločenstva, najmä Agendy 2030, v súlade s uznesením vlády SR č. 273/2018.
8. Zásadné prepracovanie systému riadenia EŠIF pre programovacie obdobie 2021-2027 a systému
finančného riadenia za účasti partnerov, s dôrazom na zjednodušenie a zefektívnenie procesu,
využívajúc skúsenosti zo súčasného programového obdobia a dobrú prax zo zahraničia.
9. Akceptovať návrhy EK, ktoré smerujú k zjednodušeniu a skráteniu postupov implementácie
a systémov finančného riadenia, ako sú predstavené v Návrhu kohéznej politiky a politiky
regionálneho rozvoja pri príprave programového obdobia 2021 - 2027.
10. Implementovať politiku súdržnosti prostredníctvom jedného riadiaceho orgánu spravujúceho
jeden operačný program.

11. Posilnenie právnej istoty prostredníctvom zjednotenia požiadaviek a podmienok kladených na
žiadateľov/prijímateľov, odstránenia viacnásobných auditných konaní, zjednodušenia a skrátenia
rozsahu zmluvy o NFP a posilnenia postavenia prijímateľa NFP ako zmluvnej strany v zmluve o
NFP.
12. Nastavenie podmienok financovania nákladov na riadenie projektov, zodpovedajúce
skutočným potrebám na kapacity, ktoré sú potrebné pri implementácii projektov EŠIF.
13. Zaviesť úplné spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci dopytovoorientovaných projektov pre všetkých prijímateľov realizujúcich aktivity v definovaných oblastiach
verejného záujmu.
Pri presadzovaní naplnenia týchto bodov sme pripravení v rámci našich kapacít a kompetencií aktívne
spolupracovať s inštitúciami zodpovednými za nastavenie programového obdobia 2021 – 2027.

