Eurofondy
Čo sa za 7 rokov zmeškalo,
musíme dohnať za 3 roky:
Zavádzame nové pravidlá
pre krízový manažment
20. apríl 2021

EUROFONDY ROK OD NÁSTUPU VLÁDY (stav k 31. 3. 2021)
Alokácia 2014 – 2020:

15,34 mld. €
6 rokov

1 rok

+

3 roky

Stav čerpania k 21. 3. 2020
(nástup vlády):

Od nástupu vlády sme
čerpanie zvýšili:

Do roku 2023 (podľa pravidla
N+3) zostáva vyčerpať:

Protikrízový nástroj
REACT-EU:

4,88 mld. €

o 2,02 mld. €

8,44 mld. €

0,78 mld. €

Po vyše šiestich
rokoch nebola
vyčerpaná ani 1/3

Nárast
o 13,18 p. b.

Celkom musíme do 3 rokov využiť:

9,22 mld. €
www.mirri.gov.sk

ČERPANIE ZA JEDNOTLIVÉ OPERAČNÉ PROGRAMY
Podiel čerpania na alokácii k 31. 3. 2021 s označením zmeny od 21. 3. 2020
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www.mirri.gov.sk

AKO SI VEDÚ JEDNOTLIVÉ REZORTY
Čerpanie a zazmluvnenie z alokácie naprieč operačnými programami a ich prioritnými osami
Ministerstvo kultúry SR
(IROP)

11,9%

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(OP II, OP ĽZ)

90,70%
22,5%

83,80%

Ministerstvo vnútra SR
(OP EVS, OP ĽZ, OP KŽP)

32,4%

Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR
(IROP, SK-CZ, SK-AT, OP TP, OP II)

32,6%

79,80%

6 rokov

Ministerstvo zdravotníctva SR
(IROP)

84,00%

34,7%

Ministerstvo hospodárstva SR
(OP II, OP KŽP)

65,30%

39,2%

Ministerstvo životného prostredia SR
(OP KŽP)

40,7%

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
(OP II)

65,50%

45,5%

Bratislavský samosprávny kraj
(PS INTERACT III)

Čerpanie
Zazmluvnenie

86,50%

81,00%
58,6%

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(PRV, OP RH)

100,00%

66,4%

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
(OP ĽZ)

82,50%
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www.mirri.gov.sk

ZDEDILI SME STOVKY MILIÓNOV KOREKCIÍ
Čo to je:

Chyby, nezrovnalosti,
podvody, ku ktorým došlo
v procese čerpania
európskych zdrojov

Slovensko doteraz zaplatilo
od r. 2007 zo štátneho
rozpočtu korekcie vo výške

Z toho programové obdobie
2014 – 2020
Korekcie:

1,3 mld. €

208,6 mil. €
Rizikové výdavky:

327,81 mil. €

Prípustná chybovosť
na čerpaných výdavkov:

do 1,99 %
V období
2007-2013:

V období
2014 – 2020:

8%

3%

Príklady najčastejších chýb:
•
•
•

umelé rozdeľovanie zákaziek
diskriminačné podmienky
konflikt záujmov

•
•

kartel
netransparentný hodnotiaci
a výberový proces

www.mirri.gov.sk

ZAVÁDZAME NOVÝ SYSTÉM PRE KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Semafor
Stav programov vyhodnocujeme
na základe rizikovej analýzy

8 pilierov
zvýšeného dohľadu
nad implementáciou EŠIF

Uznesenie vlády SR
k eurofondom

Dôraz na rovnomerné
čerpanie

Od rezortov vyžadujeme
plnenie stanovených úloh

v posledných troch rokoch

www.mirri.gov.sk

8 PILIEROV ZVÝŠENÉHO DOHĽADU NAD EUROFONDAMI
Podľa európskej aj slovenskej
legislatívy je za plnenie plánov
operačného programu

zodpovedný riadiaci orgán,
teda jednotlivé ministerstvá.

Optimálne rozdeliť čerpanie,
aby nezostalo najviac až na rok
2023

Stanoviť úlohy pre riadiace
aj sprostredkovateľské orgány
a monitorovať ich plnenie

Akčné plány
pri rizikových programoch

Vytvoriť a dopĺňať zásobník
projektov pri rizikových
programoch

Vnútorný presun prostriedkov
v rámci jednotlivých OP,
aby sa nasmerovali do oblastí,
kde sa stihnú využiť
MIRRI SR ako centrálny
koordinačný orgán

vyzýva jednotlivé rezorty
na prijatie týchto opatrení!

Sústrediť sa na strategické
projekty a pravidelne ich
kontrolovať

Zaviazať riadiace
a sprostredkovateľské orgány
k plneniu úloh uznesením vlády
Zabezpečiť zazmluvnenie:
90% alokácie do konca 2021
100% alokácie vrátane REACTEU do konca 2022

www.mirri.gov.sk

AKO NAVRHUJEME ZVÝŠIŤ ČERPANIE OPROTI PLÁNOM
Plán čerpania pre splnenie N+3 vs. optimalizácia plánu čerpania zo strany MIRRI SR

Plán

Odporúčanie
MIRRI SR
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VYBRANÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY, POD ZVÝŠENÝM DOHĽADOM MIRRI SR
ACCORD – modernizácia
a obnova výskumnej
infraštruktúry

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita
a Univerzita Komenského Bratislava
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 10 - Podpora výskumu,
vývoja a inovácií v BSK

Alokácia:

1,2 mld.
Koľajové prepojenie €

1,7 mld. €

6,6 mld.
Alokácia:

Prijímateľ: Hlavné mesto Bratislava
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava

95 mil. €

mestskej časti Petržalka
s centrom mesta

Čerpanie:

Problémy:
veľký projekt
s pomalou realizáciou

3,9 mil. €
€

Čerpanie:

Problémy:
veľký projekt
s pomalou realizáciou

0 mil. €
2,9 mld. €

D1 Lietavská Lúčka –
Višňové – Dubná Skala
(2. fáza)

55,5 mil. €

3,4 mld. €

Prijímateľ: NDS, a. s.,
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra

Alokácia:

273,3 mil. €
Čerpanie:

117,8 mil. €

Problémy: veľký
infraštruktúrny projekt,
ktorého stavba bola
dlhodobo nezvládnutá

www.mirri.gov.sk

AKÉ OPATRENIA SME UŽ SPRAVILI
PRE JEDNODUCHŠIE A RÝCHLEJŠIE ČERPANIE (príklady)
Tzv. Lex Corona (apríl 2020)

Vyše 40 opatrení v IROP (jeseň 2020)

 Presun 1,1 miliardy € na boj s COVID-19
 Flexibilné zmeny výziev
 Hromadná zmena zmluvy

 Redukcia povinných kontrol verejného obstarávania
 Zjednodušenie pracovných výkazov
 Zjednodušenia overovania hospodárnosti

Zmeny systému riadenia EŠIF (jeseň 2020)

Novela zákona o EŠIF (predpokladaná účinnosť jún 2021)












Zrušenie nadbytočných kontrol
Prvá ex ante kontrola dobrovoľná
Limit na zákazky s nízkou hodnotou zvýšený na 50 000 €
Zrušenie povinnosti oslovovať min. troch záujemcov pri
zákazkách s nízkou hodnotou

Jednoduché zmeny výziev, zjednodušené vykazovanie výdavkov
Vyššia transparentnosť, zverejňovanie poradcov projektov
Zverejňovanie odporúčaní auditov
Jedno vyzvanie na viacero národných projektov
Možnosť odvolať sa proti zastaveniu konania

Postupne pridávame ďalšie zmeny, ktoré zjednodušia pre žiadateľov celý proces a urýchlia čerpanie.
www.mirri.gov.sk

AKÉ ĎALŠIE ZJEDNODUŠENIA ZAVEDIEME PO 30. 4. 2021
•

Prioritne využívať elektronickú
komunikáciu cez ITMS,

•

Umožniť samohodnotenie
žiadosti

•

Odstrániť povinnosti predkladať
mimoriadne monitorovacie správy

•

Zákaz opakovaného vyžadovania
dokumentácie od prijímateľa

•

Vytvoriť podporné tímy
odborníkov pre posúdenie zmien

elektronický podpis

•

Jednotná príručka k verejnému
obstarávaniu bez pravidiel nad
rámec zákona

•
•

Znížiť počet povinných
podmienok poskytnutia príspevku
Zjednodušiť a sprehľadniť
formulár výzvy

•

Vzorovo vyplnené žiadosti,

60

zjednodušení
a odporúčaní
pre riadiace orgány
a pre prijímateľov
(príklady)

projektu
•

Riadiacim orgánom sa odporúča
vytvoriť help desk pre VO

•

a ďalšie ...

detailný návod

•

Zverejňovať najčastejšie
nedostatky v žiadostiach
www.mirri.gov.sk

Eurofondy, to sú aj:
•
•

pľúcne ventilátory pre pacientov s COVID-19
ochranné pomôcky pre lekárov a zdravotníkov

•

modernizácia fakultnej
nemocnice v Nitre
modernizácia detskej fakultnej
nemocnice v Banskej Bystrici
rekonštrukcia nemocníc vo
Zvolene, v Brezne, Rimavskej
Sobote, Topoľčanoch, Levoči ...

•

Eurofondy musia pomáhať
zlepšovať život ľuďom.
Využiť ich musíme zmysluplne
a transparentne.
Investujeme do lepšej

budúcnosti Slovenska.

•

•
•
•
•
•

nové autobusy pre hromadnú dopravu
nové električkové trate v Bratislave
nové úseky diaľnic a rekonštrukcie ciest
kvalitnejšie železnice, cyklotrasy
Nové školy, moderné vzdelávanie

•
•
•

čistejšie rieky a príroda
kanalizácia v obciach
Kultúra, ochrana pamiatok
Foto: Facebook FNNitra, bbonline.sk, presov.sk Facebook Korzo Zálesie

www.mirri.gov.sk

