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Návrh na uznesenie

zo 6. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 26.júna 2006 v Košiciach

K bodu . 16
Informácia o Národnom strategickom referen nom rámci SR a súvisiacich
programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie Košického
samosprávneho kraja

Uznesenie
Zastupite stvo KSK berie na vedomie Informáciu o Národnom strategickom referen nom
rámci SR a súvisiacich programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie
Košického samosprávneho kraja do prípravy programových a alších súvisiacich
dokumentov a ich realizácie.

2

Dôvodová správa
Informácia o Národnom strategickom referen nom rámci SR a súvisiacich
programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie
Košického samosprávneho kraja
V zmysle nariadení EÚ každý lenský štát predkladá pred za iatkom alšieho
programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný
strategický referen ný rámec. Tento dokument predstavuje nástroj na prípravu programovania
fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu v programovom období 207 – 2013 v nadväznosti na Strategické
usmernenia Spolo enstva, ktoré definujú rámce pre príspevky fondov na európskej úrovni.
Ur uje prepojenie medzi prioritami Spolo enstva na jednej strane a Národným programom
reforiem na druhej strane. Taktiež stanovuje rozdelenie fondov na strategické priority SR.
Kohézna politika EÚ sa bude v programovom období 2007 – 2013 uskuto ova
prostredníctvom sústre ovania príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: 1. Konvergencia, 2.
Regionálna konkurencieschopnos a zamestnanos a 3. Európsku územnú spoluprácu. Na
Slovensku s výnimkou územia NUTS 2 Bratislavský kraj (spadá pod cie Regionálna
konkurencieschopnos a zamestnanos ), územie SR spadá pod cie Konvergencia, ktorý
pokrýva 88,8 % populácie SR. Národný strategický referen ný rámec SR na roky 2007 –
2013 pokrýva 2 ciele, a to Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnos
a zamestnanos . Neobsahuje cie Európska územná spolupráca.
Z obsahového h adiska k ú ovými as ami Národného strategického referen ného
rámca ( alej NSRR) sú: analýza sú asnej situácie SR, vízia a stratégia rozvoja vr.
priorít NSRR, lenenie stratégie na opera né programy a financovanie NSRR.
Analýza
sú asnej
situácie
SR
vychádza
z dosiahnutých
pozitívnych
makroekonomických proporcií, ktoré vytvárajú základný predpoklad pre úspešnú
konvergenciu SR k lenským krajinám EÚ 15, ako aj pre riešenie vnútorných sociálnoekonomických problémov alšieho rozvoja SR. Spomedzi týchto problémov sa skúmajú
predovšetkým tie, ktorých riešenie je možné príspevkami zo štrukturálnych fondov ovplyvni .
Ide najmä o udské zdroje a vzdelávanie, infraštruktúru a regionálnu dostupnos , znalostnú
ekonomiku vr. inovácií, výskumu a vývoja a informatizáciu spolo nosti. Osobitná pozornos
je venovaná územným aspektom rozvoja a identifikácii pólov rastu v regiónoch.
Strategická as NSRR vychádza z vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Slovenska, ktorá je formulovaná ako „Celková konvergencia ekonomiky SR k priemeru
EÚ 15 cestou trvalo udržate ného rozvoja“. Táto vízia bola uznesením vlády SR .
499/2005 schválená ako strategický cie SR na roky 2007 – 2013. Východiskom
stanovenia stratégie rozvoja SR sú okrem vízie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Slovenska aj k ú ové disparity a hlavné faktory rozvoja. Zámerom stanovenej
stratégie je prispie k nap aniu vízie v rokoch 2007 – 2013 prostredníctvom riešenia
k ú ových disparít pri využití rozhodujúcich faktorov rozvoja SR. Realizácia tohto zámeru
vychádza z potreby výrazného zvýšenia konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov
a slovenskej ekonomiky do konca programového obdobia pri dosiahnutí trvalo udržate ného
rozvoja.
Na dosiahnutie efektívnosti alokovaných zdrojov EÚ stratégia využíva 2 princípy, a
to tematickej a územnej koncentrácie. Príspevky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu budú tematický koncentrované na tri strategické priority, ktoré boli schválené
uznesením vlády SR . 499/2005. Sú to:
1. infraštruktúra a regionálna dostupnos
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2. inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika
3. udské zdroje a vzdelávanie
4. rozvoj vidieka
Uznesením vlády SR . 583/2005 bola schválená horizontálna priorita SR, a to:
marginalizované rómske komunity.
Rozvoj vidieka je pre alšie programové obdobie riešený Národným strategickým
plánom rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 a Programom rozvoja vidieka,
ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Dokument bol schválený
uznesením vlády SR . 497/2006 d a 24. 5. 2006. V budúcom programovom období
Európsky po nohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo
nebudú sú as ou štrukturálnych fondov. Koordinovaná podpora vidieckych oblastí sa
bude spolufinancova na základe dohodnutých demarka ných línií zo štrukturálnych
fondov (cez inovatívne a kohézne póly rastu v rámci NSRR) a z Európskeho
po nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (pre ostatné obce) tak, aby sa vy lenené
prostriedky využili efektívne a aby vidiecke obyvate stvo výrazne pocítilo pomoc.
Demarka né línie medzi podporou zo štrukturálnych fondov a Európskym
po nohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka budú dohodnuté najmä pre projekty/skupiny
projektov zamerané na zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, na vytváranie
a udržiavanie pracovných miest, na podporu konkurencieschopnosti podnikov a služieb na
vidieku, ako aj na koordinovanú ochranu chránených území v rámci programu NATURA
2000.
NSRR SR pri princípe územnej koncentrácie stratégie a využívania zdrojov
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ vychádza z Koncepcie územného rozvoja
Slovenska 2001. V rámci NSRR v rokoch 2007 – 2013 budú podporované inova né
a kohézne póly rastu, ktoré sú tvorené centrami osídlenia (mestá), a pri inova ných póloch
rastu sú ur ené ažiskami osídlenia.
Národný strategický referen ný rámec SR bol schválený uznesením vlády SR .
457/2006 zo d a 17. 5. 2006. Uznesenie ukladá pre zodpovedné subjekty úlohy týkajúce sa
vypracovania opera ných programov pre obdobie rokov 2007 – 2013 a alších súvisiacich
dokumentov nevyhnutných pre v asnú a kvalitnú prípravu SR i jeho regiónov na erpanie
prostriedkov z fondov EÚ. Aj ke NSRR bol schválený vládou SR, v odbornej diskusii sa
pripúš a, že nová vláda zaujme k nemu stanovisko. Z nášho poh adu dobrým riešením by
bolo, ak by v niektorých opera ných programov došlo k zmenám v prospech Spolo ného
ROP s cie om vytvori lepšie podmienky pre rozhodovanie a adresnejšie priradenie
finan ných prostriedkov na rozvojové projekty samostatne za východné, stredné a západné
Slovensko.
Smerovanie pomoci, inovatívne a kohézne póly rastu, separované a segregované
osady
Inova né póly rastu sú tvorené mestami plniacimi funkciu krajských miest, alej
mestami, ktoré sú sídlami okresných a obvodných úradov. Inova né póly rastu sa rozširujú aj
na ich urbaniza né zázemia, ktoré je v Koncepcii územného rozvoja SR 2001 vymedzené
ažiskami osídlenia druhej úrovne.
Kohézne póly rastu sú predovšetkým obce, ktoré tvoria prirodzené centrá príslušného
územia. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre pri ahlé obce. Sú v nich sústredené
rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už
v sú asnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre pri ahlé obce a ktoré sp ajú dobré
lokaliza né faktory s dostupnos ou pri ahlých obcí.
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V Košickom kraji zo 440 obcí vr. miest je navrhnutých 172 kohéznych
a inovatívnych pólov rastu a 268 obcí patrí pod Národný strategický plán rozvoja
vidieka.
Separované a segregované osady sú územne nerovnomerne rozložené, sociálne
a priestorovo vylú ené rómske komunity, ktorých najvyššia koncentrácia je zaznamenaná na
východnom Slovensku a v južných okresoch stredného Slovenska.
Mimo územia pólov rastu sa bude nenávratná finan ná pomoc zo štrukturálnych
a Kohézneho fondu realizova v prípade predloženia mimoriadne efektívnych a ú inných
projektov vzh adom na ciele NSRR a príslušnej priority, ktoré nie je možné realizova
v prioritne preferovaných územiach. Princíp bude uplat ovaný najmä v prípade podpory
typov aktivít horizontálneho charakteru, ako je sociálna inklúzia (segregované a separované
osady), životné prostredie a informa ná spolo nos , ako aj podpory vybraných projektov
v oblasti revitalizácie významných pamiatkových objektov v území a cestovného ruchu.
Opera né programy
Priority NSRR SR sa budú v súlade s finan nými alokáciami implementova
prostredníctvom 9 opera ných programov v rámci cie a Konvergencia. Sú to:
1. Doprava
2. Životné prostredie
3. Regionálny opera ný program
4. Znalostná ekonomika
5. Zdravotníctvo
6. Zamestnanos a sociálna inklúzia
7. Vzdelávanie
8. Infraštruktúra vzdelávania
9. Technická pomoc
Rozdelenie finan ných prostriedkov
V zmysle dohody o finan nej perspektíve EÚ na roky 2007 – 2013 by SR mala dosta
v budúcom sedemro nom programovom období na cie Konvergencia (pre 7 krajov SR)
9,928 mld EUR (z toho 6,504 zo štrukturálnych fondov a 3,424 z Kohézneho fondu), na cie
Regionálna konkurencieschopnos a zamestnanos (Bratislavský kraj) 109 mil. EUR zo
štrukturálnych fondov a na cie Európska územná spolupráca 199 mil. EUR zo štrukturálnych
fondov, t.j. spolu 10,234 mld. EUR v stálych cenách. Na základe stanovenej povinnej miery
spolufinancovania SR budú tieto finan né prostriedky doplnené o národné verejné zdroje
(zo štátneho rozpo tu a samospráv) a súkromné zdroje.
Finan né alokácie na roky 2007 - 2013 na jednotlivé opera né programy a priority
v rámci cie a Konvergencia (v bežných cenách) v objeme 11 237 mil. EUR
opera ný program (OP)

špecifická priorita NSRR (ŠP)

OP Doprava

dopravná infraštruktúra

OP Životné prostredie

environmentálna infraštruktúra a
ochrana životného prostredia
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príspevok ES
ŠP
OP
3 437
3 437
889
2 548
1 450
1 450

Regionálny OP
OP Znalostná ekonomika

OP Zdravotníctvo
OP Infraštruktúra
vzdelávania
OP Vzdelávanie

regionálna infraštruktúra
podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb
prostredníctvom inovácií
informatizácia spolo nosti
výskum a vývoj
modernizácia zdravotníctva

infraštruktúra vzdelávania
moderné vzdelávanie pre znalostnú
spolo nos
OP Zamestnanos a
podpora rastu zamestnanosti a
sociálna inklúzia
sociálnej inklúzie
OP Technická pomoc
príprava, riadenie, monitorovanie,
hodnotenie, informovanie,
posil ovanie administratívnych
kapacít v oblasti ŠF a KF
finan né riadenie, kontrola,
posil ovanie administratívnych
kapacít v tejto oblasti
celkom štrukturálne fondy a Kohézny fond pre cie
Konvergencia
celkom ERDF pre cie Konvergencia
celkom KF pre cie Konvergencia
celkom ESF pre cie Konvergencia

100
1 350
1 475

1 475
2 600

850
850
900
200

200
575

575

800

800

600

600

100
50
50
11 237
5 939
3 898
1 400

11 237
5 939
3 898
1 400

Príloha materiálu . 1: Prioritné osi, opatrenia a kone ní prijímatelia pomoci pod a
opera ných programov
ZAPOJENIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
V zmysle § 6 a 8 zákona . 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov sa národný plán i opera né programy vypracovávajú na úrovni
ministerstiev v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi. Medzi sociálnoekonomických partnerov patria aj vyššie územné celky. V nadväznosti na
alšie
programovacie obdobie KSK je zapojený do programovania a vo zvýšenej miere bude
zapojený aj do implementácie programov.
Zapojenie do programovania:
1. spolupráca pri vypracovaní návrhu NSRR SR – zapojenie samosprávnych krajov bolo
v priebehu roka 2005 a v I. štvr roku 2006 formou aktívnej práce v pracovnej skupine
Partnerstvo pre Národný rámec, ktorý viedla koordinátorka pre vypracovanie NSRR
SR, ako aj v rámci osobitných pracovných rokovaní MVRR SR so zástupcami
samosprávnych krajov; cie om týchto rokovaní a predkladaných pripomienok bolo
presadi požiadavky samosprávnych krajov zameraných na formulovanie priorít
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s cie om dosiahnu hospodársky a sociálny rozvoj regiónu a odstra ovanie
regionálnych disparít
2. spolupráca pri vypracovaní návrhov opera ných programov – na základe uznesenia
vlády SR . 457/2005 samosprávne kraje v sú asnom období spolupracujú pri
vypracovaní Spolo ného Regionálneho opera ného programu a v rámci pracovných
skupín resp. formou pripomienkového konania participujú na vypracovaní
príslušných opera ných programov pripravovaných pre obdobie rokov 2007 – 2013.
Zapojenie do procesu implementácie po núc rokom 2006
V programovom období 2007 - 2013 bude miera zapojenia regiónov do implementácie
Regionálneho opera ného programu výrazne posilnená v porovnaní s programovým obdobím
2004 - 2006. Vo všeobecnosti miera delegovania zodpovedností a úloh bude v rozhodujúcej
miere závisie od stup a pripravenosti ich administratívnych, personálnych a technických
kapacít. Rozsah právomocí a zodpovednosti bude ur ený v Zmluve o delegovaní právomocí
v nadväznosti stanovené kritériá medzi MVRR SR a samosprávnym krajom.
Spôsob zapojenia regiónov do implementácie ROP budúceho programového obdobia
je možné tematicky leni do troch astí:
1. Priority implementované na regionálnej úrovni,
2. Sprostredkovate ský orgán pod riadiacim orgánom(SO/RO) na regionálnej úrovni,
3. Proces delegovanie úloh na SO/RO.
1. Priority implementované na regionálnej úrovni v rámci cie a Konvergencia
Regióny budú prioritne zapojené do implementácie ROP, ktorého úlohou je vytvori
rámec pre realizovanie aktivít samosprávnych krajov za ú elom regionálneho rozvoja
v danom území prostredníctvom štrukturálnych fondov. Programové obdobie 2007 - 2013
bude v tomto zmysle prechodné, v ktorom sa zvýšené kompetencie v oblasti implementácie
budú postupne presúva na regióny na úrovni NUTS 2. Cie om je, aby na konci
programového obdobia 2007 - 2013 vykonávali regióny na úrovni NUTS 2 nasledujúce úlohy
v rámci implementácie ROP:
a.
plnohodnotné sprostredkovate ské orgány pre prioritné osi:
a1) 5. Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov
a2) 6. infraštruktúra cestovného ruchu
b.
iastkové úlohy spojené s implementáciou ostatných štyroch prioritných osí, a to:
b1) 1. Infraštruktúra základného vzdelávania,
b2) 2. Infraštruktúra sociálnych služieb,
b3) 3. Infraštruktúra regionálnych zdravotníckych zariadení,
b4) 4. Infraštruktúra pamä ových a fondových inštitúcií.
Zvýšením kompetencií regiónov pri implementácii Regionálneho opera ného programu
sa o akáva posilnenie integrovaného prístupu k riešeniu teritoriálnych problémov,
koncentrácia zdrojov a zvýšené možnosti koordinácie komplexných ve kých projektov, ktoré
majú širší dopad na územie.
2. SO/RO na regionálnej úrovni
Vzh adom ku skuto nosti, že niektoré subjekty, do ktorých bude smerova pomoc zo
štrukturálnych fondov sú v zria ovate skej pôsobnosti samosprávnych krajov, je potrebné
oddeli a zadefinova orgány, ktoré budú kone nými prijímate mi pomoci a orgány, ktoré
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budú zapojené do riadenia a implementácie programu. Preto základnými predpokladmi
realizácie navrhovaného zapojenia regiónov sú:
- vzájomná dohoda VÚC a MVRR SR o vytvorení sprostredkovate ského orgánu
pod riadiacim orgánom na úrovni NUTS 2
- samotné vytvorenie sprostredkovate ského orgánu na úrovni NUTS 2 spolu s
dostato ným personálnym a materiálnym vybavením týchto pracovísk
Uvedené sprostredkovate ské orgány budú vykonáva implementáciu vytypovaných
opatrení v rámci ROP. Založenie troch sprostredkovate ských orgánov na úrovni NUTS 2
(východ, stred a západ SR) pre Cie Konvergencia predstavuje efektívnejšie a ú innejšie
využitie regionálnych zdrojov – udských, finan ných, inštitucionálnych a informa ných.
Uvedený sprostredkovate ský orgán, ktorý je pre región východného Slovenska navrhnutý
v meste Košice, bude fungova ako nezávislá inštitúcia v rámci realiza ného systému
štrukturálnych fondov na východnom Slovensku.
3. Proces delegovanie úloh na SO/RO
Vláda SR uznesením . 517/2006 zo d a 7. 6. 2006 schválila Správu o zriadení
sprostredkovate ských orgánov na úrovni NUTS 2 a ich zapojenie do implementácie
Regionálneho opera ného programu.
MVRR SR bude v tomto procese zohráva úlohu riadiaceho orgánu, pri om budú
zjednodušené sú asné kontrolné postupy uplat ované v sú asnom Opera nom programe
Základná infraštruktúra, opatrení 3.4 a bude poskytnutá vä šia autonómnos pre SO/RO na
úrovni NUTS 2 v rozhodovaní – za predpokladu dodržiavania usmernení riadiaceho orgánu.
Úlohy delegované na NUITS 2 zo strany MVRR SR ako riadiaceho orgánu:
• vypracovanie manuálov a vnútorných postupov na základe metodického
usmernenia RO
• vypracovanie výzvy na predkladanie projektov a vyhlásenie výzvy
• prijímanie projektových žiadostí
• hodnotenie projektových žiadostí (formálna, vecná a špecifická kontrola)
• zostavenie výberovej komisie a zabezpe enie výberu projektov
• vypracovanie zmlúv a zabezpe enie ich podpisu
• poskytovanie komplexného poradenstva a informa ného servisu pri tvorbe,
implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov
• zabezpe enie monitoringu po ukon ení projektu
• príprava monitorovacích správ
• kontrola fyzickej realizácie projektu ako sú as predbežnej finan nej kontroly
žiadosti kone ného prijímate a/príjemcu pomoci o platbu
• archivácia dokumentov
• administratívna kontrola žiadosti kone ného prijímate a (formálna a vecná
kontrola).
Štatút sprostredkovate ského orgánu
Úrady a úrovni NUTS 2 budú vytvorené ako združenia právnických osôb, kde
lenmi združenia by boli VÚC patriace do NUTS 2 a MVRR SR. Názov úradov NUTS 2 je
„Sprostredkovate ský orgán NUTS 2 pre Regionálny opera ný program“. Každý SO/RO
NUTS 2 bude ma vlastnú zakladate skú zmluvu podpísanú štatutárnymi zástupcami
zakladate ských lenov a Stanovy.
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Materiálno-technické vybavenie
Na SO/RO budú zavedené rovnaké informa né systémy, ako na riadiacom orgáne. Sú
to ITMS a WEM. ITMS je výkonný informa ný systém pre podporu riadenia, posudzovania,
monitorovania a financovania projektov zo štrukturálnych a kohézneho fondu. Systém WEM
je automatický systém evidencie a spracovania došlej, odoslanej pošty.
Rozpo et
MVRR SR za ú elom zabezpe enia fungovania SO/RO na úrovni NUTS 2 zabezpe í
vy lenenie finan ných prostriedkov z technickej asistencie najmä na refundáciu platov, na
nákup elektronických zariadení, na prenájom miestností, na kancelárske vybavenie ako aj na
zavedenie systému WEM a ITMS. alšie finan né prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpe enie fungovania SO/RO a patria do prevádzkových nákladov a nie je možné ich
financova z prostriedkov ur ených na technickú asistenciu budú zabezpe ené zo štátneho
rozpo tu.
V roku 2006 budú prebieha prípravné práce. V tejto súvislosti bude v mesiacoch
september – december 2006 pôsobi na týchto orgánoch približne 30 zamestnancov (10 na
každé SORO). Finan né náklady na mzdy a odvody vo výške cca 4 mil. Sk budú zabezpe ené
z kapitoly MVRR SR a z rozpo tov VÚC. Títo zamestnanci budú v priebehu roka 2006
pôsobi v priestoroch MVRR SR.
4. Ú as KSK na príprave budúceho programovacieho obdobia
Úrad KSK v sú innosti s riadiacimi orgánmi, ktoré koordinuje MVRR SR sa
intenzívne pripravuje na budúce programovacie obdobie v oblasti inštitucionálnej tak
i v oblasti programovej.
V oblasti inštitucionálnej máme vypracovaný základný rámec fungovania
sprostredkovate ského orgánu vr. jeho logistického zabezpe enia. Návrh bol zaslaný MVRR
SR.
Aktívne sa zú ast ujeme konzulta ného procesu a pripomienkového konania
u všetkých pripravovaných opera ných programov, ktoré v návrhoch dostávame.
V sú asnosti je to Spolo ný Regionálny opera ný program, Opera ný program Znalostná
ekonomika, Opera ný program Vzdelávanie, Opera ný program Životné prostredie, Opera ný
program Doprava..
V rámci prípravy Rozvojového plánu Slovensko - východ v rámci projektu POKER
tematické odborné skupiny zložené z odborníkov Košického a Prešovského samosprávneho
kraja dokon ujú rozpracovanie rozvojových oblastí, špecifických cie ov, opatrení
a indikátorov. Rozvojový plán Slovensko – východ bude identifikova strategické priority za
región východné Slovensko na programovacie obdobie 2007 - 2013. Návrh Rozvojového
plánu Slovensko – východ bude vypracovaný ku koncu III. štvr roka 2006.
V nadväznosti na NSRR SR Úrad Košického samosprávneho kraja v sú asnom období
pracuje na aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na obdobie rokov 2007 - 2013 tak, aby bol v súlade s prioritami
NSRR SR a opera ných programov, ktoré sú jeho sú as ou a zákonom . 503/2001 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. .
Príloha materiálu . 2 Úlohy vyplývajúce pre VÚC z uznesenia vlády SR . 457/2006
Spracovali:
Ing. Molnárová Mária
Ing. apák Peter
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PRÍLOHA . 1
Prioritné osi, opatrenia a prijímatelia pomoci pod a opera ných programov
1. OPERA NÝ PROGRAM DOPRAVA
Prioritné
osi
programu
financované z KF
1.
Modernizácia
a rozvoj
železni nej
infraštruktúry
(TEN-T)
2.
Modernizácia
a rozvoj
cestnej infraštruktúry (TEN-T)
3.
Modernizácia
a rozvoj
cestnej
infraštruktúry
intermodálnej dopravy
Prioritné
osi
programu
financované z ERDF
4.
Modernizácia
a rozvoj
cestnej
infraštruktúry
(rýchlostné cesty a cesty I.
triedy

Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi (opatrenia)
Modernizácia a rozvoj železni ných tratí (TEN-T a ostatné trate
v súlade s nariadením pre Kohézny fond (KF)
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy: Železnice SR
Výstavba dia nic (TEN-T)
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy: Národná dia ni ná
spolo nos
Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej
prepravy
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy: Železnice SR
Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi (opatrenia)
Výstavba rýchlostných komunikácií
Modernizácia a výstavba ciest I. triedy

Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy: Národná dia ni ná
spolo nos
Slovenská správa ciest
5. Rozvoj železni nej verejnej Rozvoj železni nej verejnej osobnej dopravy
osobnej dopravy
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy: Železni ná
spolo nos Slovensko a.s. a dopravcovia zabezpe ujúci
integrovanú verejnú osobnú železni nú dpravu v rámci zmlúv
výkonov vo verejnom záujme

2. OPERA NÝ PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu
1 Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd a
protipovod ová ochrana

Opatrenia
1.1 Zásobovanie obyvate stva pitnou vodou
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
1.2 Odvádzanie a istenie komunálnych odpadových vôd
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
1.3 Zabezpe enie komplexnej ochrany územia SR pred povod ami
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy vr. Hasi ského
záchranného zboru
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
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Prioritné osi programu

2 Ochrana ovzdušia, ozónovej
vrstvy a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane
podpory obnovite ných
zdrojov energie

3 Odpadové hospodárstvo

4 Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

Opatrenia
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných
vôd
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
2.1 Ochrana ovzdušia;
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien, vrátane
podpory obnovite ných zdrojov energie
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich vznik odpadov pri výrobe
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
3.4 Nakladanie s vybranými druhmi nebezpe ných odpadov
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy, súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
3.5 Odstra ovanie environmentálnych zá aží a uzatváranie
a rekultivácia skládok odpadov
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
4.1 Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území
NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny
a živo íchy vrátane monitoringu druhov a biotopov
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
Prijímatelia pomoci: subjekty verejnej správy

3. REGIONÁLNY OPERA NÝ PROGRAM
Prioritné osi programu

Opatrenia

1 Infraštruktúra základného
vzdelávania

1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia materských a základných škôl za
ú elom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: obce, mestá, samosprávne kraje, štátna správa
v školstve
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Prioritné osi programu

Opatrenia
• Súkromný sektor: cirkevné a súkromné školy
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu

2 Infraštruktúra sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately

3 Infraštruktúra regionálnych
zdravotníckych zariadení
4 Infraštruktúra pamä ových
a fondových inštitúcií na regionálnej
a miestnej úrovni a miestna kultúrna
infraštruktúra

5 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov

6 Infraštruktúra cestovného ruchu

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: obce, mestá, samosprávne kraje,
• Súkromný sektor: neverejné subjekty poskytujúce sociálne služby
a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za ú elom zvýšenia kvality nimi
poskytovaných služieb
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: obce, mestá, samosprávne kraje,
• Súkromný sektor: neverejné subjekty poskytujúce sociálne služby
a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu
3.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zdravotníckych zariadení
a obstaranie minimálneho vnútorného vybavenia
Prijímatelia pomoci: obce, mestá, samosprávne kraje, neziskové organizácie ako
poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, Slovenský ervený kríž
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu
4.1. Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry pamä ových a fondových
inštitúcií a miestnej kultúrnej infraštruktúry
Prijímatelia pomoci: obce, samosprávne kraje
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu
5.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zais ujúcich dopravnú
obslužnos regiónu
Prijímatelia pomoci: samosprávne kraje
5.2 Regenerácia sídiel
Prijímatelia pomoci: samosprávne kraje, mestá, obce, združenia miest a obcí
v kohéznych a inovatívnych póloch rastu
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu, separované
a segregované osady
6.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu
Prijímatelia pomoci: VÚC, mestá/mestské asti a obce, ich vzájomné združeniam
rozpo tové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami, VÚC a orgánmi
štátnej správy, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
obchodného zákonníka alebo živnostenského zákona registrované na území SR,
neziskové organizácie
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu

4. OPERA NÝ PROGRAM: ZNALOSTNÁ EKONOMIKA
Prioritné osi programu

Opatrenia

1 Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb prostredníctvom
inovácií

1.1 Inovácie a technologické transfery formou nepriamej pomoci
Prijímatelia pomoci:
• Súkromný sektor: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
v zmysle obchodného zákonníka alebo živnostenského zákona registrované
na území SR
• Subjekty verejnej správy
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
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Prioritné osi programu

2 Informatizácia spolo nosti

3 Výskum a vývoj

Opatrenia
4.2 Podpora spolo ných služieb a infraštruktúry pre podnikate ov
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy
• Súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
4.3 Podpora za ínajúcich a expandujúcich inovatívnych firiem
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy
• Súkromný sektor: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
v zmysle obchodného zákonníka alebo živnostenského zákona registrované
na území SR
• Neziskové organizácie autorizované a notifikované osoby pod a zákona .
264/1999 a 90/1998
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy
• Súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
2.1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: ústredné orgány štátnej správy, obce (obecný
úrad), mestá (mestský úrad), krajské úrady, samosprávne kraje, rozpo tové
a príspevkové organizácie, organiza né zložky príspevkovej organizácie
s odvodenou právnou subjektivitou, obvodné úrady
• PPP: akciové spolo nosti, združenia (zväz, spolok, spolo nos , klub),
neziskové organizácie
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu,
v špecifických prípadoch mimo pólov rastu
2.2 Rozvoj pamä ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: štátne archívy zriadené MV SR, obce, VÚC,
obecné podniky, záujmové združenia, združenia, nadácie, neinvesti né
fondy, rozpo tové a príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie
• Súkromný sektor: neziskové organizácie
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
2.3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: ústredné orgány štátnej správy, obce (obecný
úrad), mestá (mestský úrad), krajské úrady, samosprávne kraje, rozpo tové
a príspevkové organizácie, organiza né zložky príspevkovej organizácie
s odvodenou právnou subjektivitou, ŽSR, verejnoprávne inštitúcie (štátna
správa)
• PPP: akciové spolo nosti, združenia (zväz, spolok, spolo nos , klub),
neziskové organizácie
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: regionálna a miestna štátna správa a samospráva,
vysoké školy, SAV
• Súkromný sektor: organizácie podnikajúce pod a obchodného
a živnostenského zákonníka, profesijné organizácie, asociácie, komory,
neziskové organizácie, inštitúcie výskumu a vývoja neziskového sektora
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
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Prioritné osi programu

Opatrenia
3.2. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: regionálna a miestna štátna správa a samospráva,
vysoké školy, SAV
• Súkromný sektor: organizácie podnikajúce pod a obchodného
a živnostenského zákonníka, profesijné organizácie, asociácie, komory,
neziskové organizácie, inštitúcie výskumu a vývoja neziskového sektora
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
3.3. Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: regionálna a miestna štátna správa a samospráva,
vysoké školy, SAV
• Súkromný sektor: organizácie podnikajúce pod a obchodného
a živnostenského zákonníka, profesijné organizácie, asociácie, komory,
neziskové organizácie, inštitúcie výskumu a vývoja neziskového sektora
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu

5. OPERA NÝ PROGRAM: ZDRAVOTNÍCTVO

1 Modernizácia zdravotníctva

1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia národných zdravotníckych zariadení
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy
• Súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né póly rastu
1.2 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy
• Súkromný sektor
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu

6. OPERA NÝ PROGRAM: VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu

Opatrenia

1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú
spolo nos

1.1 Premena tradi nej školy na modernú (základné školy, stredné školy)
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: Ministerstvo školstva SR, priamo
riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna
a miestna štátna správa a samospráva, základné školy,
stredné školy, vysoké škol, špeciálne školy, školské
zariadenia, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu innos
Súkromný sektor: profesijné organizácie, asociácie a komory,
ú elové zariadenia cirkvi mimo základných škôl, cirkev ako
zria ovate škôl, neziskové organizácie
1.2 Vysoké školy ako motor spolo enského a ekonomického rozvoja znalostnej
spolo nosti
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: vysoké školy, MŠ SR, priamo
riadené organizácie MŠ SR, orgány a subjekty regionálnej
a miestnej samosprávy, SAV
Súkromný sektor: neziskové organizácie, súkromné vysoké
školy, profesijné organizácie, asociácie a komory, malé a
stredné podniky, ve ké podniky
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Prioritné osi programu

Opatrenia
1.3 Implementácia stratégie celoživotného vzdelávania v u iacej sa spolo nosti
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: MŠ SR, priamo riadené organizácie MŠ
SR, Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, orgány a
subjekty regionálnej a miestnej samosprávy, ZŠ, SŠ, VŠ,
organizácie výskumu a vývoja (v štátnom sektore, v sektore
vysokých škôl, v neziskovom sektore, SAV), vzdelávacie
inštitúcie, štátne inštitúcie pôsobiace v systéme poradenstva,
školské zariadenia, ktoré vykonávajú mimoškolskú innos
s de mi a mládežou obdobne ako školy, centrá vo ného asu
Súkromný sektor: neziskové organizácie, súkromné vysoké školy,
súkromné vzdelávacie inštitúcie, profesijné organizácie, asociácie
a komory organizácie výskumu a vývoja v podnikate skom
sektore, malé a stredné podniky, ve ké podniky
1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rizikových skupín s osobitným zrete om na
marginalizované rómske komunity
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: MŠ SR, priamo riadené organizácie MŠ
SR, orgány štátnej správy v školstve, regionálna a miestna štátna
správa a samospráva, Rómsky inštitút, základné, stredné, vysoké
školy, inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme
poradenstva, štátne vzdelávacie inštitúcie, pedagogickopsychologické poradne, Zariadenia špeciálno-pedagogického
poradenstva
(Špeciálno-pedagogická
porad a
a Detské
integra né centrum), centrá vo ného asu, základné umelecké
školy, FSR
Súkromný sektor: ú elové zariadenia cirkví, cirkev ako
zria ovate škôl, neziskové organizácie, profesijné organizácie,
asociácie a komory, vzdelávacie inštitúcie súkromného sektora,
inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
2.1 Premena tradi nej školy na modernú v Bratislavskom kraji

2 Moderné vzdelávanie pre znalostnú
spolo nos pre Bratislavský kraj

2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja
vysokoškolského a celoživotného vzdelávania

7. OPERA NÝ PROGRAM: INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
Prioritné osi programu

1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia a rozširovanie stredných škôl vrátane špeciálnych škôl, spojených
škôl a združených škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za ú elom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: samosprávne kraje, štátna správa
v školstve, stredné školy
Súkromný sektor: zria ovatelia cirkevných a súkromných
stredných škôl
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu
1.2 Rekonštrukcia a rozširovanie vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za ú elom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: verejné a štátne vysoké školy
Súkromný sektor: súkromné vysoké školy
Miesto realizácie projektu: inova né a kohézne póly rastu
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Opatrenia
1.3. Modernizácia vnútorného vybavenia základných škôl za ú elom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: obce a mestá, štátna správa,
v školstve, základné školy
Súkromný sektor: zria ovatelia cirkevných a súkromných
základných škôl
Miesto realizácie projektu: Inova né a kohézne póly rastu

8. OPERA NÝ PROGRAM: ZAMESTNANOS A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu
1 Podpora rastu zamestnanosti a
sociálnej inklúzie

Opatrenia
1.1 Podpora mobility za prácou a cezhrani ná integrácia trhov práce
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: Ústredie a úrady PSVaR, VÚC, územná samospráva
v prihrani ných regiónoch, štátne vzdelávacie inštitúcie
• Súkromný sektor: neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, súkromné
vzdelávacie inštitúcie
1.2 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a
dlhodobej nezamestnanosti
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: Ústredie a úrady PSVaR, FSR, organizácie štátnej
a verejnej správy, štátne vzdelávacie inštitúcie
• Súkromný sektor: profesijné organizácie a asociácie, zamestnávatelia, neštátni
poskytovatelia služieb zamestnanosti, súkromné vzdelávacie inštitúcie
1.3 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb, opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s osobitným
zrete om na marginalizované rómske komunity
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: Územná samospráva, orgány štátnej správy
poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytujúce
zdravotnícke služby, Ústredie a úrady PSVR, FSR, vzdelávacie a
výskumné inštitúcie, univerzity
• Súkromný sektor: neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a
vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a neštátne subjekty poskytujúce zdravotnícke služby,
neziskové organizácie zriadené zo zákona
1.4 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zrete om na marginalizované
rómske komunity
Prijímatelia pomoci:
• Subjekty verejnej správy: samosprávne kraje, územná samospráva,
Ústredie a úrady PSVR, štátne vzdelávacie inštitúcie, FSR
• Súkromný sektor: zamestnávatelia, neštátni poskytovatelia služieb
zamestnanosti, súkromné vzdelávacie inštitúcie, neziskové
organizácie zriadené zo zákona
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Opatrenia
1.5 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé deti
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: výskumné inštitúcie, inšpek né orgány,
miestne a regionálne verejné inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie,
územná samospráva, Ústredie a úrady PSVR, Verejní poskytovatelia
služieb, FSR
Súkromný sektor: súkromní poskytovatelia služieb, zamestnávatelia,
neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, neziskové organizácie
zriadené zo zákona
1.6 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a neziskových organizácií
Prijímatelia pomoci:
Subjekty verejnej správy: organizácie verejnej správy,
vzdelávacie a výskumné inštitúcie, FSR
Súkromný sektor: nadácie, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecnoprospešné služby, neziskové organizácie zriadené zo
zákona, neinvesti né fondy, ob ianske združenia, dobrovo níci
vykonávajúci innos pre neziskové organizácie
2.1 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života
prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v Bratislavskom kraji

2 Podpora rastu zamestnanosti
a sociálnej inklúzie pre
Bratislavský kraj1

2.2 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnate nosti a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom kraji
2.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a neziskových organizácií
v Bratislavskom kraji
Prijímatelia pomoci:
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PRÍLOHA . 2
Úlohy vyplývajúce pre VÚC z uznesenia vlády SR . 457/2006
Uznesením vlády SR . 457/2006 bol schválený NSRR SR na roky 2007 – 2013. Odporú a
predsedom samosprávnych krajov spolupracova pri vypracovaní opera ných programov
a alších dokumentov umož ujúcich kvalitnú a v asnú prípravu SR a jeho regiónov na
erpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ v rokoch 2007 – 2013:
spolupracova s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri vypracovaní
Regionálneho opera ného programu v rámci cie a Konvergencia
do 30. júna 2006
vypracova pod a metodického usmernenia podrobné popisy riadenia a realizácie
pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (audit traily) v programovom
období 2007 - 2013 na úrovni pracovných pozícií riadiacich orgánov
a sprostredkovate ských orgánov pod riadiacim orgánom za príslušné procesy
a predloži ich ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
do 31. júla 2006
spolupracova s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri vypracovaní
programového manuálu pre Regionálny opera ný program v rámci cie a
Konvergencia
do 31. augusta 2006
spolupracova s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri vypracovaní
interného manuálu procedúr subjektov zapojených do riadenia Regionálneho
opera ného programu
do 30. septembra 2006
spolupracova s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri vypracovaní príru ky
pre predkladate ov projektov na úrovni riadenia Regionálneho opera ného
programu
do 31. októbra 2006
spolupracova s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri zabezpe ení
pripravenosti administratívnych a organiza ných štruktúr SO/RO na realizovanie
projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 2013 v Regionálnom opera nom programe
do 31. decembra 2006
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