Dôvodová správa.

Úlohou správy je poskytnúť Zastupiteľstvu KSK informáciu o aktuálnom stave
implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných
programov Národného strategického referenčného rámca (ďalej aj „NSRR“) a z Programu
rozvoja vidieka, OP Rybné hospodárstvo a cezhraničnej spolupráce OP HU-SK a ENPI
HU-SK-RO-UA k 31.12.2012.
V rámci NSRR v prvej časti správy sa zameriavame na porovnávanie operačných programov
vo vzťahu ku kontrahovaniu a čerpaniu finančnej pomoci a úrovni čerpania jednotlivých
operačných programov NSRR.
V druhej časti materiál porovnáva regionálne čerpanie štrukturálnych fondov - postavenie
a porovnanie KSK s ďalšími siedmimi krajmi SR podľa jednotlivých operačných programov
(OP) za obdobie od 31.12.2011 do 31.3.2013. V prípade Programu rozvoja vidieka a OP
Rybné hospodárstvo zverejňuje stav čerpania nenávratných finančných príspevkov
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) so stavom
k 31.12.2012, lebo Poľnohospodárska platobná agentúra ako Riadiaci orgán zverejňuje stav
čerpania iba raz ročne vždy ku koncu príslušného roka.
Kontrahovanie finančných prostriedkov v operačných programoch za celé Slovensko (zdroje
EÚ, štátny rozpočet a vlastné zdroje) bolo k 31.12.2012 v celkovej sume 10 010 450 507,13
EUR, čo predstavuje 73,60 % alokácie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013.
V druhom polroku 2012 došlo k nárastu zazmluvnených projektov o 5,51%.
Čerpanie finančných prostriedkov v rámci NSRR (čerpanie ŠF/KF – schválené súhrnné
žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti) za zdroje EÚ bolo k 31.12.2012 v celkovej sume
4 336 737 344 EUR, čo predstavuje 37,72 % alokácie NSRR na programové obdobie 2007 –
2013. Nárast čerpania finančných prostriedkov v rámci NSRR k 31.12.2012 v porovnaní
s čerpaním k 30.06.2012 predstavuje 6,61 p. b. Celkové čerpanie za zdroje EÚ +
spolufinancovanie zo ŠR bolo vo výške 5 072 128 816,48 EUR.
Špecifickým rokom z pohľadu čerpania finančných prostriedkov je rok 2013, v ktorom
dochádza k súbehu pravidiel „n+3“ a „n+2“, čo predstavuje vyčerpanie záväzku 2010 a
zároveň záväzku 2011. Do 31.12.2013 je aktuálne potrebné na národnej úrovni vyčerpať
a predložiť EK oprávnené výdavky v minimálnej sume 1 532,43 mil. EUR, čo predstavuje
viac ako 1/3 doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov (za šesť rokov implementácie
programového obdobia 2007 – 2013).
Programy, ktoré môžeme z hľadiska čerpania a plnenia n+3/n+2 považovať za veľmi rizikové
a je nutná výrazná akcelerácia čerpania hneď od začiatku roka 2013, sú OP Vzdelávanie, OP
Informatizácia spoločnosti (IS), OP Výskum a vývoj (VaV), OP Životné prostredie (ŽP)
a OP Doprava (D).
Štatistické údaje a ukazovatele sú excerpované zo zdrojov Centrálneho koordinačného orgánu
(CKO) – Informačno-technologického monitorovacieho systému (ITMS), Riadiaceho orgánu
pre implementáciu ROP, Ministerstva financií SR a zo zdrojov Poľnohospodárskej platobnej
agentúry (PPA) ako Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka so stavom k 31.12.2012
a 31.3.2013.
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