Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu Efektívna verejná
správa, Špecifický cieľ 1.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna
verejná správa (ďalej aj ako „OP EVS“) vyhlásilo 15.mája 2019 dopytovo orientovanú výzvu
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Inteligentný a lepší
samosprávny kraj zameranú na skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov verejnej
správy. Investičnou prioritou sú investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS
a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej
právnej úpravy a dobrej správy.
Za účelom skvalitnenia systémov a optimalizácie procesov verejnej správy výzva určuje
2 povinné a 1 nepovinnú aktivitu:
Povinné aktivity:
1. Procesy, systémy a politiky
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity povinne realizuje príklady aktivít v nasledovnom
rozsahu:
• opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov
politík a legislatívy podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov.
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity je oprávnený voliteľne realizovať opatrenia nad rámec
opatrení v rámci povinných príkladov aktivít týkajúce sa kľúčových kompetencií vyššieho
územného celku v nasledovnom rozsahu:
• opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov
politík a legislatívy, projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie,
monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík; analýza
súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky,
hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky podľa špecifikácie
rozsahu činností a výstupov .
2. Zavedenie systémov riadenia kvality
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity povinne realizuje príklady aktivít v nasledovnom
rozsahu:
• podpora zavádzania systémov manažmentu kvality v inštitúciách verejnej správy
prostredníctvom samohodnotenia podľa modelu CAF (Common Assessment Framework),
EFQM (European Foundation for Quality Managment) a iných relevantných nástrojov podľa
špecifikácie rozsahu činností a výstupov.
Nepovinná aktivita:
1. Vzdelávanie zamestnancov
Žiadateľ je oprávnený v rámci tohto typu aktivity voliteľne realizovať vybrané príklady
aktivít v nasledovnom rozsahu:
• vzdelávanie zamestnancov - v oblasti inovovaných procesov, účasť na odborných
školeniach v oblasti legislatívy a legislatívnych zmien zodpovedajúcich kompetenčnému
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rámcu žiadateľa, prezentovanie príkladov dobrej praxe, rozširovanie "soft skills“
zamestnancov, účasť vybraných zamestnancov na stážach a konferenciách v SR a v zahraničí
v minimálnom rozsahu podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty vyššieho územného celku – samosprávne kraje. Každý
samosprávny kraj sa bude podieľať vlastnými zdrojmi spolufinancovaním vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov.
Výška celkových oprávnených výdavkov:
Výška spolufinancovania:
Doba realizácie projektu: 30 mesiacov

2 500 000 eur
125 000 eur

V rámci projektu vzniknú aj neoprávnené výdavky. Príručka pre žiadateľa o nenávratný
finančný príspevok OP EVS v časti všeobecných ustanovení niektorých typov výdavkov
definuje finančné limity pre isté druhy výdavkov a súčasne upozorňuje na neoprávnené
výdavky. Medzi neoprávnené výdavky patria aj doplnkové dôchodkové sporenie, tvorba
sociálneho fondu a pod. Tvorba sociálneho fondu je pre zamestnávateľa povinnosťou,
nakoľko však jeho čerpanie nesúvisí s realizáciou projektu, tieto výdavky sú neoprávnené.
Z týchto dôvodov je nevyhnutné počítať aj so vznikom neopravených výdavkov.
Odbor projektov a investícii v súčasnosti pripravuje projekt v úzkej spolupráci s odvetvovými
odbormi v rámcoch vyhlásenej výzvy. Projekt bude podaný v priebehu septembra 2019.

V Košiciach dňa 30. 7. 2019
Spracovali: Ing. Dulinová
Ing. Veselovská
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