Príloha I

Vykonávanie operačného programu Technická pomoc pre programové
obdobie 2014 – 2020 v roku 2017
1. Prehľad o vykonávaní programu
V uvedenom období RO OP TP vyhlásil 2 vyzvania v celkovej výške 1 848 240,00 Eur
za zdroj EÚ a vykonal celkovo 18 aktualizácií vyzvaní.
Z dôvodu, že RO OP TP nemá vypracovanú samostatnú Príručku pre žiadateľov sú všetky
potrebné informácie pre žiadateľov uvedené v samotnom vyzvaní. Zmeny v legislatíve
a požiadavky zo strany žiadateľov (navýšenie alokácie vyzvania) a RO OP TP (upresnenie
informácií, doplnenie a zmeny v ukazovateľoch) sú zapracované do vyzvaní formou
aktualizácie - Informácie o zmene vyzvania.
K 31.12.2017 bolo kontrahovaných 65 projektov v celkovej sume 76 896 580 Eur za zdroj EÚ
(48,34 % z alokácie OP TP). V roku 2017 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti
o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške
31 248 446 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 28 873 489 Eur za zdroj EÚ
(18,15 % z alokácie OP TP).
Celková suma schválených SŽP k 31.12.2017 za OP Technická pomoc predstavovala sumu
35 211 914,31 EUR, z toho za zdroj EÚ 28 894 897,20 EUR a za spolufinancovanie zo ŠR
5 097 727,71 EUR (zdroj pro rata tvoril hodnotu 1 214 811,02 Eur) ostatné národné verejné
zdroje 4 478,38 EUR, ostatné súkromné zdroje 0,00 EUR.
K 31.12.2017 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek
v rámci OP Technická pomoc výšku 28 873 489,35 EUR, pričom podiel čerpania
prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 EUR) bol na úrovni 18,15 %.
V sledovanom období boli prostredníctvom projektov OP TP zrealizované aktivity
prislúchajúce všetkým špecifickým cieľom OP TP. Vyhlásenými vyzvaniami a následnou
implementáciou prislúchajúcich projektov boli pokryté takmer všetky oblasti zamerania
OP TP, čo v konečnom dôsledku prispieva k napĺňaniu špecifických cieľov oboch prioritných
osí OP TP. Vo veľkej miere boli zrealizované napr. informačné aktivity pre potreby
zviditeľnenia a propagácie EŠIF v programovom období 2014-2020, bolo v zodpovedajúcej
miere vyškolené veľké množstvo administratívnych kapacít v rámci centrálneho systému
vzdelávania. Zároveň bolo v rámci implementácie EŠIF o. i. zabezpečené zapojenie
zodpovedajúceho množstva používateľov informačných systémov slúžiacich pre potreby
efektívneho, správneho a transparentného využívania EŠIF ako aj zapojenie externých
expertov pre podporu riadenia a koordinácie subjektov zapojených do EŠIF.
V období od 01.01.2017 do 31.12.2017 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti
voči rozpočtu EÚ v sume 6 398,38 EUR, z toho 5 250,50 EUR za zdroj EÚ.

V roku 2017 boli v rámci OP TP. realizované 2 hodnotenia: Ex post hodnotenie OP TP 2007
– 2013 a Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020,
ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk.
Orgán auditu vykonal 2 systémové audity (A810 a A863) a 2 audity operácií na overenie
oprávnenosti vykázaných výdavkov (A895 a A901).
Auditom A810 boli zistené 2 zistenia s vysokou závažnosťou, ktoré sa týkali nedostatočného
zdôvodnenia a preukázania overenia hospodárnosti v procese odborného hodnotenia
a nedostatočného nastavenia, preukázania a zdôvodnenia overenia dodržania zásad
hospodárnosti a primeranosti výdavkov v rámci AFK ŽoP. Uvedené nedostatky boli zároveň
na úrovni RO OP TP vyhodnotené ako splnené. Zároveň predmetným auditom neboli zistené
žiadne finančné nedostatky a ani žiadne systémové nedostatky. Overenie splnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie
odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu č. A810 bude vykonané v rámci
prebiehajúceho vládneho auditu č. A863.
Vládnym auditom č. A901 neboli identifikované žiadne nedostatky. OA na základe
vykonaných auditov operácií č. A895 a č. A901 potvrdil závery vyplývajúce zo systémového
auditu č. A810, t.j. stupeň uistenia 2.
OA vydal pre OP TP audítorské stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov a riadnemu
fungovaniu systémov riadenia a kontroly bez výhrad.

2. Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu (podpora EÚ + národné spolufinancovanie)

Operačný
program/program
spolupráce

Prioritná os/priorita Únie
Prioritná os 1
Prioritná os 2
Spolu

Operačný
program/program
spolupráce

Prioritná os/priorita Únie
Prioritná os 1
Prioritná os 2
Spolu

Celková alokácia
2014 - 2020

Kontrahovanie
k 31.12.2017

EUR

EUR

1

2

Podiel kontrahovania
na záväzku
2014 - 2020
%

Nezakontrahova
ný zostatok
alokácie

Ročný nárast

EUR

3 = 2/1

EUR
4

p. b.
5

6 = 1-2

80 158 757,00
13 449 105,00
93 607 862,00

57,51
24,70
48,29

14 604 910,00
10 721 152,00
25 326 062,00

10,48
19,69
13,06

59 223 643,00
40 999 077,00
100 222 720,00

Celková alokácia
2014 - 2020

Čerpanie
k 31.12.2017

Podiel čerpania
na záväzku
2014 - 2020

EUR

EUR

1

2

139 382 400,00
54 448 182,00
193 830 582,00

139 382 400
54 448 182
193 830 582

28 015 957,36
7 195 956,95
35 211 914,31

%
3 = 2/1
20,10
13,22
18,17

Nevyčerpaný
zostatok alokácie

Ročný nárast

EUR
4
20 093 384,03
6 920 070,95
27 013 454,98

p. b.
5
14,42
12,71
13,94

EUR
6 = 1-2
111 366 442,64
47 252 225,05
158 618 667,69

3. Príklad úspešne realizovaného projektu za vykazované obdobie roku 2017
Projekt: Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych
kapacít EŠIF v roku 2016
Celkové náklady na projekt boli vo výške 1 297 480,15 eur (NFP +vlastné zdroje).
Projekt bol ukončený 8/2017.
Prijímateľom projektu bol ÚV SR, ktorý je gestorom riadenia, evidencie a vzdelávania
administratívnych kapacít EŠIF v SR. Je zodpovedný za plnenie úloh vyplývajúcich
z Partnerskej dohody v oblasti riadenia a zabezpečenia dostatočných, stabilných a kvalitných
administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“).
Predmetom projektu bolo vytvorenie a zavedenie systémového riešenia vzdelávania
pracovných pozícií na orgánoch implementujúcich EŠIF prostredníctvom Centrálneho
vzdelávacieho systému počas programového obdobia 2014 - 2020. Projekt nastavil jasné
pravidlá pre vzdelávanie na základe kompetenčného modelu a činností, ktoré vykonávajú AK
EŠIF na svojich pozíciách. Základnými princípmi sú systémový prístup ku vzdelávaniu,
flexibilita, orientácia na praktické využitie poznatkov a zručností a kvalita vzdelávania. Pre
každú pracovnú pozíciu bol navrhnutý súbor povinných a nepovinných vzdelávacích
modulov, ktoré AK absolvujú s ohľadom na časové a kapacitné možnosti na základe
kompetenčného modelu.
V rámci projektu sa zároveň vytvorila jednotná elektronickú databáza všetkých AK – portál
Centrálneho plánu vzdelávania, ktorý sleduje prehľad absolvovaných školení v členení
na pozície, časové obdobie.
Hlavným výstupom projektu je Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF (ďalej aj „CPV“)
na programové obdobie 2014 – 2020 zverejnený na:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1106_centralny-plan-vzdelavania-ak
esif_13_12_2016_s-prilohami.pdf.
CPV pozostáva zo 6 vzdelávacích programov, ktoré tvoria viaceré vzdelávacie moduly –
školenia v celkovom počte 25.
Za účelom podpory realizácie CPV bol v projekte vytvorený oficiálny portál CPV
(https://cpv.vlada.gov.sk/), ktorý umožňuje elektronickú komunikáciu pri organizácii
vzdelávacích modulov pre cieľovú skupinu, v rámci ktorého funguje IT platforma – IS CPV
(databáza AK EŠIF - tzv. registre štandardizovaných a neštandardizovaných pozícií,
kľúčových kompetencií a vzdelávacích programov a modulov).
V rámci projektu boli začaté pilotné práce pre položenie základov dištančného vzdelávania
pre dva typy kurzov v testovacej verzii - Úvod do systému finančného riadenia a kontroly
EŠIF a Úvod ku kontrole verejného obstarávania.
Projekt zároveň umožnil vypracovať Analýzu stavu AK EŠIF (schválená 13.12.2016),
ktorá bola prvotným dokumentom na účely prehodnotenia a aktualizácie počtov AK EŠIF
v Slovenskej republike.

Školenie „ITMS 2014 – 2020 (Projektové a finančné riadenie)“, 04.05.2017

Školenie „Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020“, 21.05.2017

