Dôvodová správa
Odbor Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „SO
pre IROP“) plní v tomto programovom období 2014 – 2020 úlohy, ktoré sa týkajú
implementácie vybraných opatrení IROP. Presné vymedzenie delegovaných úloh je stanovené
v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom,
uzavretej dňa 16.02.2016 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2016. Rozsah práv a povinnosti SO
pre IROP sa týka nasledovných časti IROP:
•
•
•

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejných službám (sociálne
služby, materské školy, základné školy a stredné odborné školy)
Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom.

Predkladaná správa má za cieľ informovať Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
o celkovom stave implementácie IROP v Košickom kraji k 30.06.2017 v delegovaných
kompetenciách.
Vzhľadom na špecifiká IROP, ktorými sú najmä rôznorodosť zamerania prioritných osí,
vysoký počet sprostredkovateľských orgánov, aplikácia integrovaných nástrojov, využívanie
dvojkolového systému výberu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, bolo potrebné klásť
zvýšený dôraz na rozbehovú fázu, čo bolo časovo náročné. Tieto skutočnosti mali za následok
istý posun v jeho implementácii, ako aj nízke kontrahovanie/čerpanie finančných
prostriedkov. Prvé výzvy na predkladanie projektových zámerov a Žiadostí o nenávratný
finančný príspevok boli vyhlásené až koncom roka 2016. Do tohto obdobia činnosť odboru
bola zameraná na oblasť programovania, v ktorej realizoval úlohy spojené s prípravou
a tvorbou dokumentácie – Regionálnej integrovanej územnej stratégie ( ďalej len „RIÚS“),
interného manuálu procedúr, príručky pre žiadateľa, príručky pre posúdenie projektových
zámerov (ďalej len „PZ“) a tiež sa podieľal na príprave výziev na projektové zámery
a žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
K 30.06.2017 boli vyhlásené 3 výzvy na predloženie PZ, na základe ktorých bolo podaných
a zaregistrovaných 104 projektových zámerov, z toho 16 PZ sa týkalo materských škôl, 74 PZ
základných škôl a 14 PZ stredných odborných škôl. Celková výška alokácie vo výzvach činila
9 032 512 € a výška požadovaného nenávratného finančného príspevku za všetky tri
špecifické ciele predstavuje 15 443 107,73 €. Následne sa uskutočnilo ich administratívne
overenie a odborné posúdenie, výsledkom ktorého bolo vydanie hodnotiacich správ pre
žiadateľov a spracovanie záverečných hodnotiacich správ pre certifikačný a riadiaci orgán.
V termíne do 30.6.2017 bolo celkovo vyhlásených 11 výziev na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, ale v dôsledku nových skutočností (nové právne úpravy,
časové posuny v pôvodných harmonogramoch a pod.) boli viaceré z nich aktualizované.
Podaných bolo 95 žiadostí s celkovou alokáciou 23 537 391 € a požadovanou výškou
nenávratného finančného príspevku 21 044 885,99 €. V súčasnom období prebiehajú práce
spojené s ich administratívnou kontrolou a prípravou na odborné hodnotenie externými
hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok riadiaci
orgán vydá rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí a na základe nich SO pre IROP
pripraví Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré podpisuje predseda
Košického samosprávneho kraja.
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Okrem procesu výberu projektov odbor SO pre IROP vykonával práce spojené
s informovaním a publicitou operačného programu, poskytoval odbornú pomoc žiadateľom
formou konzultácií, poradenstva a organizovaním informačných seminárov k vybraným
výzvam.
V rámci iných prierezových činností plní úlohu sekretariátu Rady Partnerstva v zmysle
Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú
stratégiu Košického kraja na roky 2014-2020. V súčinnosti s Riadiacim orgánom sa podieľal
na 1. revízii IROP a v spolupráci s koordinátorom pre Integrovanú územnú stratégiu
udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 – 2020 (2023) pripravuje
rozsiahlejšiu aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie.
Zároveň odbor SO pre IROP pokračuje v plnení úloh ROP v programovom období 2007-2013
v oblasti udržateľnosti projektov, t.j. v období 5 rokov po finančnom ukončení projektu, a to
následným monitorovaním udržateľnosti projektov a vykonávaním následných kontrol na
mieste u prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Košice, 04.07.2017
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