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, Operačného programu (ďalej OP) Rybné hospodárstvo a cezhraničnej
spolupráce OP HU – SK a ENPI HU-SK-RO-UA k 31. 12. 2013 a k 31. 3. 2014.
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. 2012 do 31. 12. 2013 a k 31. 3. 2014.
Kontrahovanie finančných prostriedkov v rámci NSRR (zdroje ŠF/KF) bolo k 31. 12. 2013
v celkovej sume 10 490 244 954 EUR, čo predstavuje 91,25% alokácie NSRR na
programové obdobie 2007 – 2013. Nárast kontrahovania finančných prostriedkov v rámci
NSRR k 31. 12. 2013 v porovnaní s kontrahovaním k 30. 06. 2013 predstavuje 9,88 p. b.
Čerpanie finančných prostriedkov v rámci NSRR (čerpanie ŠF/KF – schválené súhrnné
žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti) za zdroje EÚ bolo k 31. 12. 2013 v celkovej sume
5 854 288 692,48 EUR, čo predstavuje 50,92% alokácie NSRR na programové obdobie
2007 – 2013.
K 31. 12. 2013 bolo vyhlásených 581 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
na realizovanie projektov v rámci OP NSRR (z toho ukončených, platných je 504) čo
predstavuje sumu 11,8 mld. EUR. Podiel finančných prostriedkov predstavujúcich
ukončené, platné výzvy k celkovej alokácii finančných prostriedkov na realizovanie
operačných programov v rámci NSRR (zdroje EÚ + ŠR) predstavuje 124,08%.
Na zvýšenie efektívnosti a účinnosti realizovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
v Slovenskej republike v roku 2013 bol vypracovaný komplexný plán úloh Joint Road Map
2013 (ďalej len „JRM“), schválený Európskou komisiou. Odpočet plnenia úloh JRM sa
vykonáva v pravidelných štvrťročných intervaloch. K zrýchleniu dynamiky čerpania
eurofondov prispievajú tiež Akčné plány na zrýchlenie čerpania a implementácie operačného
programu (ďalej len „AP“), ktoré definujú konkrétne kroky na zlepšenie implementácie,
určujú zodpovedné subjekty a termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré sú aktualizované a
vyhodnocované na dvojmesačnej báze. Sú zamerané na sledovanie plnenia záväzkov
jednotlivých rokov na základe pravidla n+3/n+2.
Pri rizikových operačných programoch z hľadiska čerpania a plnenia záväzkov, ktorými boli
OP Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti, OP Bratislavský kraj, OP Výskum a vývoj,
OP Doprava a OP Životné prostredie sa v sledovanom období pokračovalo vo vyhodnocovaní
napĺňania akčných plánov. Vzhľadom na progres v implementácii bol OP Bratislavský kraj
v nasledujúcom období od vypracúvania akčných plánov oslobodený.
Pozitívnou zmenou, ktorá prispeje k zrýchleniu čerpania, je tiež aktualizácia Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007–2013 (verzia 7.0.). Materiál vstúpil do platnosti dňa 02. 12. 2013, účinnosť nadobudol
dňa 01. 02. 2014. K aktualizácii Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013 pristúpil Certifikačný orgán s cieľom
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zrýchlenia procesu čerpania finančných prostriedkov v programovom období 2007 – 2013,
skrátenia lehôt schvaľovacieho procesu jednotlivých subjektov v rámci všetkých systémov
financovania, sprísnenia pravidiel pre zúčtovávanie poskytnutých zálohových platieb,
zefektívnenia postupov vzťahujúcich sa na zabezpečenie čo najväčšej návratnosti
nezúčtovaných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých prostredníctvom
zálohovej platby, znižovania negatívneho dopadu na výšku deficitu štátneho rozpočtu,
prechodu na elektronické zasielanie informácií, zosúladenie lehôt s Obchodným zákonníkom
a pod.
Od začiatku roka 2013 bolo identifikovaných 5 rizikových OP (OP Výskum a vývoj,
OP Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti, OP Doprava a OP Životné prostredie v rámci
Kohézneho fondu), pri ktorých bolo aj v období od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 zaznamenané
zvýšené riziko nedočerpania finančných prostriedkov.
V nadväznosti na schválenie nariadenia EP a Rady EÚ č. 1297/2013 z 11. 12. 2013, ktorým
sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa
finančného riadenia v prípade určitých štátov, ktoré majú závažné ťažkosti so svojou
finančnou stabilitou alebo im takéto ťažkosti hrozia, sa situácia v rámci všetkých rizikových
OP zmenila. Po schválení zmeny vyššie uvedeného nariadenia zostali v sledovaní rizikové
OP Vzdelávanie a OP IS.
K 31. 12. 2013 sa splnenie pravidla „n+3“ nepodarilo len pri OP Vzdelávanie, pričom
nevyčerpaná suma je vo výške 13,71 mil. EUR.
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, Úradu vlády SR a zo zdrojov
Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) ako Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja
vidieka. Pri operačných programoch, kde nebolo možné získať údaje k 31. 3. 2014,
sa vyhodnocovali a porovnávali stavy k 31. 12. 2013.
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