Dôvodová správa
V Programovom období 2007 – 2013 došlo v nastavení programového rámca Európskej únie
k zmene systému implementácie Regionálneho operačného programu (ROP), a to zriadením
sprostredkovateľských orgánov (SO/RO) na úradoch samosprávnych krajov. ROP bol určený
prevažne pre verejný sektor a bol zameraný na rekonštrukciu alebo výstavbu občianskej
infraštruktúry. Oblasti podpory pre regionálne cesty, regeneráciu sídiel a cestovný ruch boli v
kompetencii SO/RO, ostatné oblasti (školstvo, kultúrne a sociálne zariadenia, infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb a Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013) boli
implementované priamo Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“), ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Predkladaná správa hodnotí činnosť odboru implementácie SO/RO pre ROP Košického kraja
za uvedené programové obdobie. Okruh a rozsah činnosti odboru implementácie SO/RO bol
zadefinovaný v Splnomocnení o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zo dňa 17. júna 2008.
Po úvodnej stručnej charakteristike administratívnych kapacít odboru implementácie SO/RO
sa správa podrobnejšie venuje procesu implementácie projektov doplnenú tabuľkovými
a grafickými prehľadmi za oblasť výziev, realizácie projektov a za oblasť financovania
a kontroly projektov. Z uvedených zdrojov vyplýva, že sa vďaka ROP cez implementáciu
piatich delegovaných opatrení dostalo do územia KSK 103 796 tis. € nenávratného
finančného príspevku (NFP), čo je druhý najvyšší objem v rámci Slovenska. Z pohľadu
miery čerpania zazmluvnených NFP dosiahli prijímatelia v Košickom kraji 94,48%
čerpanie, čím sa Košický samosprávny kraj stal tretím najúspešnejším krajom v rámci
Slovenska.
Okrem toho sa odbor implementácie SO/RO venoval aj publicite a informovanosti verejnosti
o možnostiach čerpania NFP na realizáciu projektových zámerov oprávnených žiadateľov.
Správa uvádza sumár aktivít za danú oblasť.
Záverečné dve kapitoly sumarizujú financovanie činnosti SO/RO pre ROP a kontrolu jeho
činnosti. Činnosť odboru bola takmer v plnej výške hradená z Operačného programu
Technická pomoc.
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné skonštatovať, že ROP výrazným spôsobom
prispel k zlepšeniu života obyvateľov miest a obcí v KSK, pomohol zmierniť disparity
v rámci kraja a mal pozitívny dopad na ekonomiku kraja.
Činnosti súvisiace s päťročnou fázou udržateľnosti projektov po ich riadnom ukončení bude
zabezpečovať súčasný odbor Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program (ďalej len „SO pre IROP).
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