Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

OPERAČNÝ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC
Prioritná os 1 „Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie,
informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít
Opatrenie 1 .1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
Cieľ opatrenia
Špecifické ciele opatrenia:
− zabezpečiť efektívne monitorovanie pomoci EÚ prostredníctvom NMV pre NSRR a
MV pre OP TP ,
− zabezpečiť monitorovanie vo vzťahu k NS RR na základe informáci í týkajúcich sa
aplikácie operačných programov,
− zabezpečiť monitorovanie operačného programu Technická pomoc,
− poskytnúť adekvátne metodické pokyny Riadiaceho orgánu OP TP pre usmerňovanie
prijímateľov.

Skupina oprávnených aktivít
1. Zasadnutia a zabezpečenie činnosti Národného monitorovacieho výboru
pre NSRR a Monitorovacieho výboru OP TP
2. Aktivity súvisiace s monitorovaním NSRR
3. Zasadnutia a zabezpečenie činnosti pracovných, koordinačných skupín,
výborov a komisií (napr. Pracovné skupiny pre horizontálne priority NSRR,
Pracovná skupina pre publicitu a informovanie, Komisia expertov ITMS,
Pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie, Pracovná skupina pre
oprávnenosť výdavkov v gescii CKO a RO OP TP)
4. Aktivity súvisiace s monitorovaním operačného programu Technická
pomoc v gescii RO OP TP
5. Metodická

podpora

RO OP TP pre usmerňovanie prijímateľov

RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Technická pomoc

6. Aktivity spojené s prípravou a zasadnutím pracovných skupín pre HP – TUR
a IS

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení prijímatelia
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1

1.

MVRR SR ako CKO, RO OP TP
ÚV SR ako koordinátor horizontálnej priority informačná
spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj

2.

Intenzita pomoci
85%
85%
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Opatrenie 1 .2 Hodnotenie a štúdie
Cieľ opatrenia 1.2
Špecifické ciele opatrenia:
−

zabezpečiť výkon úloh CKO vo vzťahu ku koordi nácii a metodickej podpore
riadiacim orgánom vo všetkých oblastiach a hierarchických stup ňoch hodnotenia pri
dosahovaní stanovených cieľov OP a NSRR,

−

vo vzťahu k plneni u úloh Riadiaceho orgánu OP TP zabezpečiť hodnotiace procesy
v rámci programu v zmysle príslušnej legislatívy S R a E Ú,

−

zabezpečiť činnosti internej a externej evaluačnej jednotky z pozície CKO a RO OP
TP,

−

zabezpečiť plnenie a vyhodnotenie cieľov horizontálnych priorít vo vzťahu k NS RR v
gescii koordinátorov HP.

Skupina oprávnených aktivít
1. Hodnotenie
1.1. aktivity súvisiace s priebežným, tematickým a strednodobým hodnotením
na centrálnej úrovni a na úrovni OP TP,
1.2. aktivity súvisiace s prípravou následných hodnotení 2007 – 2013 v gescii
CKO a RO OP TP,
1.3. predbežné hodnotenie hlavného strategického dokumentu a OP TP na
nasledujúce programové obdobie
1.4. aktivity súvisiace

s

interným a

externým hodnotením

OP

TP a

NSRR(operatívne, strategické)
1.5. aktivity súvisiace s prípravou plánu strategických externých hodnotení OP
TP
2. Príprava štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ
2.1. vypracovanie koncepčných materiálov a metodických postupov na roky
2007 – 2013 a na nasledujúce programové obdobie, ktoré bezprostredne
súvisia s realizáciou cieľov NSRR a OP TP,
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2.2. štúdie, sociálno-ekonomické analýzy, regionálne analýzy a iné analýzy
súvisiace s riadením a implementáciou ŠF a KF v programovom období
2007 – 2013 a v nasledujúcom programovom období pre účely CKO a RO
OP TP
2.3. vypracovanie hlavného strategického dokumentu a OP TP na obdobie po
roku 2013,
2.4. vypracovanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OP TP,
vypracovanie priebežných, výročných, záverečných správ o pokroku v
implementácii NSRR (podklady pre NMV pre NSRR),
2.5. ostatné aktivity súvisiace s prípravou štúdií, koncepcií, analýz, metodík a
správ v programovom období 2007 – 2013 a v nasledujúcom programovom
období, vyplývajúce z príslušných predpisov SR a EÚ v gescii CKO a RO
OP TP
3. Metodická podpora CKO v oblasti hodnotenia s cieľom zabezpečenia efektívnej
a účinnej implementácie operačných programov
4. Podpora činnosti internej a externej evaluačnej jednotky CKO a RO OP TP
5. Podpora činností koordinátorov horizontálnych priorít – HP IS a

TUR

(vypracovanie štúdií, analýz, evaluačného plánu 2007-2013, príprava podkladov
do Výročnej správy NSRR a p.), HP MRK (realizácia komplexn ého prístupu
prostredníctvom štúdií uskutočniteľnosti, analytické a strategické dokumenty),
HP RP (systém sledovania ukazovateľov OP, mechanizmus hodnotenia vplyvu
projektov na RP, konzultačná, školiaca a poradenská činnosť pri implementácii
HP RP, ktorá spočíva v zabezpečení školení a konzultácií pre RO a S ORO
prostredníctvom koordinátora HP RP)

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja
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Oprávnení prijímatelia
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

Intenzita pomoci

1.

MVRR SR ako CKO, RO OP TP

85%

2.

ÚV SR ako koordinátor horizontálnej priority informačná
spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj a marginalizované
rómske komunity

85%

3.

MPSVaR SR ako koordinátor horizontálnej priority rovnosť
príležitostí

85%
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Opatrenie 1 .3 Informovanie a publicita
Cieľ opatrenia
Špecifické ciele opatrenia:
−

zabezpečiť koordináciu z pozície CKO vo vzťahu k spoločným komunikačným a
propagačným akti vitám

v rámci

celého procesu programovania, realizácie,

monitorovania a hodnotenia pomoci z fondov EÚ pomocou viacerých informačných
nástrojov,
−

zabezpečiť aktivity CKO v oblasti

informovania a publicity pri rešpektovaní

kompetenci í riadiacich orgánov jednotli vých operačných programov NSRR vo
vzťahu k reali zácii vlastných komunikačných aktivít,
−

poskytnúť podporu jednotlivým riadiacim orgánom alebo sprostredkovate ľským
orgánom pod riadiacimi orgánmi pri príprave a realizácii ich komunika čnej stratégie
a plánovaní komunikačných akti vít na roky 2007 – 2015,

−

zabezpečiť úspech reali zácie nástrojov politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti
EÚ prostredníctvom širokej komunikácie o existencii a možnostiach zapojenia sa do
programu a o pridanej hodnote, ktorú program znamená pre spoločnosť,

−

zabezpečiť úspešnú reali záciu OP TP prostredníctvom kvalitnej komunikácie vo
vnútornom prostredí programu a

vo vonkajšom prostredí programu,

hlavne

strategickej rovine.

Skupina oprávnených aktivít
1. Informovanie a publicita – akti vity vyplývajúce z implementácie Komunikačného
plánu pre NS RR (KoP pre NSRR) na programové obdobie 2007 – 2013 (napr.
prevádzka Integrovanej informačnej siete regionálnych informačných

centier,

zasadnutia Pracovnej skupiny pre publicitu, fungovanie spoločných informačných
nástrojov (i nternetová stránka o ŠF a KF, spravodaj o štrukturálnych fondoch a
Kohéznom fonde, Informačné call centrum pre štrukturálne fondy a Kohézny fond),
zabezpečenie komunikácie s EK a zaškolenie zamestnancov RIC, organi zovanie
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konferenci í, seminárov, školení pre rôzne úrovne implementácie (RO, SO/RO, VÚC,
RRA, CKO, koordinátori HP) a širokú verejnosť, publikovanie informačných a
propagačných

tlačovín/materiálov,

zverejnenie

správ

v

národných

a

regionálnych/lokálnych masmédiách a iné akti vity v rámci KoP), ostatné akti vity
súvisiace s informovaním a publicitou na centrálnej úrovni, ktoré zabezpečuje CKO
a RO OP TP
2. Metodická podpora CKO v oblasti informovania s cieľom zabezpečenia
efektívnej a účinnej implementácie operačných programov
3. Podpora činností koordinátorov horizontálnych priorít – HP IS a TUR, HP MRK
v oblasti informovania

a

publicity

ako

súčasti informačných

aktivít

Komunikačného plánu NSRR

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení prijímatelia
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

Intenzita pomoci

1.

MVRR SR ako CKO, RO OP TP

85%

2.

ÚV SR ako koordinátor horizontálnej priority informačná
spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj a marginalizované
rómske komunity

85%

3.

MPSVaR SR ako koordinátor horizontálnej priority rovnosť
príležitostí

85%
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Opatrenie 1 .4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
Cieľ opatrenia
Špecifické ciele opatrenia:
− vytvoriť systémový rámec pre podporu inštitucionálneho rozvoja a budovanie
administratívnych kapacít orgánov zapojených do realizácie ŠF a KF prostredníctvom
realizácie školení pre jednotli vé oblasti riadenia ŠF a KF v pôsobnosti CKO,
− zabezpečiť adekvátny inštitucionálny rámec pre podporu úloh CKO a Riadiaceho
orgánu OP TP,
− zabezpečiť adekvátnu podporu koordi nátorom hori zontálnych priorít NS RR v oblasti
ľudských zdro jov pre účely plnenia cieľov HP v NSRR.
− zabezpečiť efektívny výkon úloh CKO v oblasti koordinácie a metodického
usmerňovania riadiacich orgánov operačných programov v oblasti implementácie,
monitorovania, hodnotenia, informovanosti a publicity operačných programov NSRR s
cieľom zabezpečenia vyrovnaného využívania pomoci zo ŠF a KF,
− vytvoriť podmienky pre plnenie úloh CKO vo vzťahu k systému riadenia štrukturálnych
fondov a

Kohézneho

fondu pre

programové obdobie

2007-2013,

vrátane

zabezpečenia jeho aktualizácie,
− poskytovať metodické pokyny CKO pre vybrané oblasti, ktoré popisujú správnu prax a
odporúčané postupy pre danú oblasť z vlastnej iniciatívy, na podnet niekoľkých RO
alebo na základe zistení auditov,
− pripravovať záväzné výklady CKO k jednotlivým ustano veniam S ystému riadenia ŠF
a KF,

Skupina oprávnených aktivít
4. Financovanie platov oprávnených zamestnancov štátnej služby, verejnej služby
zabezpečujúcich plnenie úloh CKO a RO OP TP, riadiacich a koordinačných orgánov
hori zontálnych priorít (HP IS a TUR, HP MRK), 1 zamestnanca na každej VÚC pre
oblasť HP
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5. Technická podpora plnenia úloh CKO a RO OP TP a koordinátorov HP (HP IS a
TUR, HP MRK) - nákup technického, priestorového a prevádzkového vybavenia,
nákup výpočtovej techniky, nákup softvéru, tlmočnícke, prekladateľské a poradenské
služby, ostatné služby spojené s podporou riadenia pomoci (napr. kopírovanie,
externá forma dodania služby)
6. Vzdelávanie - vypracovanie a zabezpečenie systému všeobecného vzdelávania v
oblasti riadenia a implementácie ŠF a KF (CKO, RO, koordinátori HP), školenia,
semináre, kurzy, odborné stáže a pracovné cesty pre zamestnancov zabezpečujúcich
úlohy CKO, RO OP TP a koordi načných orgánov hori zontálnych priorít, ostatné
aktivity spojené s procesom vzdelávania zamestnancov zabezpečujúcich úlohy CKO,
RO OP TP a riadiacich a koordinačných orgánov horizontálnych priorít (HP IS a TUR,
HP MRK)
7. Zabezpečenie činností CKO spojených s tvorbou a aktuali záciou metodických
pokynov CKO, tvorbou a aktualizáciou S ystému riadenia ŠF a KF pre 2007 - 2013 a
iných s tým súvisiacich činností s cieľom zabezpečenia prípravy a efektívnej a účinnej
implementácie operačných programov.

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení prijímatelia
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.4

1.

MVRR SR ako CKO, RO OP TP a zamestnanci ostatných
útvarov MVRR podieľajúcich sa na implementácii,
kontrole a audite OP TP
ÚV SR ako koordinátor horizontálnej priority informačná
spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj a m arginalizované
rómske komunity

85%

MH SR zabezpečujúce koordináciu energetickej
efektívnosti
samosprávne kraje zapojené do realizácie HP

85%

2.

3.
4.

Intenzita pomoci

85%

85%
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Opatrenie 1 .5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej
politiky SR
Cieľ opatrenia
Špecifické ciele opatrenia:
−

zabezpečiť dobudovanie a vývoj ITMS, za účelom zvýšenia kvality a správnosti
implementácie programov spolufi nancovaných z fondov EÚ ako aj

výmeny

informáci í s EK v programovom období 2007-2013 a i ných i nformačných systémov,
pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR podľa potreby, ako aj
implementáciu plánovaného prechodu na EURO,
- pod dobudovaním a vývojom ITMS rozumieme skupinu systémov, ktoré sú
prevádzkované, resp. pripravované do prevádzky v súvislosti s postupným
zvyšovaním funkcionality a previazanosti ITMS:
o ITMS Core
o ITMS Portal
o ITMS OLAP
o ITMS MHP (modul hodnotenia projektov)
o ITMS Doc (document management system)
o ITMS fields (mobilné pracoviská)
o Integračné platformy File Exchanger a SAP X I
−

zabezpečiť postupný prechod ITMS z úlohy monitorovacieho systému (sekundárne
používaného na evidenci u údajov z papierovej dokumentácie) na primárny – t.j.
výkonný systém podpory procesného riadenia na MVRR SR. S účasťou tohto cieľa je
aj výrazné zvýšenie úlohy kontrolných mechani zmov i nterne ako aj priamo v teréne,

−

zabezpečiť údržbu a prevádzku neustále sa rozširujúcej skupiny systémov ITMS v
zodpovedajúcej kvalite a rozsahu. Je potrebné prispôsobi ť hardvérové a systémové
vybavenie novým požiadavkám, ktoré sú kladené na nové úlohy a smerovanie
ITMS. na zabezpečenie tohto cieľa je potrebné implementovať medzinárodne
uznávané štandardy určené pre prevádzku informačných systémov (ITIL),
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−

vytvoriť systém permanentného vzdelávania používateľov systému ITMS. Súčasťou
tohto cieľa je aj vybudovanie jednotného kontaktného centra, ktoré bude poskytova ť
služby žiadateľom podpory z fondov EÚ.

Skupina oprávnených aktivít
1. Technické

a

administratívne

zabezpečenie

ITMS

-

vývoj

a

údržba

monitorovacieho systému a iných i nformačných s ystémov, pre účely riadenia a
implementácie regionálnej politiky S R, prevádzka ITMS, zabezpečenie a
rozširovanie spojenia medzi prevádzkovateľom a užívateľmi (zriadenie a
prevádzka liniek), vývoj a úprava prepojení medzi

ITMS a ostatnými IS

systémami na ná rodnej a európskej úrovni, vytvorenie technickej dokumentácie
(interaktívne školiace materiály, príručky a metodické pomôcky), školenia a
ostatné akti vity súvisiace s ITMS.

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Skupiny prijímateľov pre opatrenie
− MVRR SR ako CKO, RO OP TP - Intenzita pomoci 85%
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Prioritná os č. 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie
administratívnych kapacít v týchto oblastiach
Opatrenie č. 2.1 Finančné riadenie
Cieľ opatrenia 2.1
− zabezpečiť prostredníctvom činností CO ako prierezového orgánu zriadeného na MF
SR komplexný systém fi nančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Skupina oprávnených aktivít
1. príprava a zabezpečenie funkčnosti systému finančného riadenia fondov EÚ,
koordinácia všetkých subjektov zapojených do finančného riadenia fondov
EÚ, materiálno-technické zabezpečenie a podpora mobility oprávnených
zamestnancov zapojených do finančného riadenia ŠF a KF, poradenstvo a
štúdie k finančnému riadeniu ŠF a KF
2. príprava a zvyšovanie odbornej kvalifikácie a povedomia pracovníkov
zapojených do finančného riadenia ŠF a KF,
3. zabezpečenie výkonu externých auditov

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Skupiny prijímateľov pre opatrenie
− MF SR ako CO - Intenzita pomoci 85%
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Opatrenie č . 2.2 Finančná kontrola a audit
Cieľ opatrenia
− zabezpečiť

hospodárne,

spolupracujúcich

efektívne

subjektov,

vrátane

a

úči nné

subjektov

fungovanie
zodpovedných

orgánu
za

auditu,

vydávanie

rozhodnutí vo veciach porušenia finančnej disciplíny na základe zistení pri kontrole
prostriedkov EÚ a ich vymáhanie.

Skupina oprávnených aktivít
1. zabezpečenie funkčnosti systému finančnej kontro ly a auditov ŠF a KF legislatívna a metodická činnosť pre následnú finančnú kontrolu, audit a
vydávanie

vyhlásení

o

ukončení

pomoci,

vrátane

metodického

usmerňovania
2. koordinácia a metodické usmerňovanie všetkých subjektov zapojených do
systému finančnej kontroly a auditu ŠF a KF
3. príprava a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov zapojených do
finančnej kontroly a auditu prostriedkov spolufinancovania projektov ŠF a
KF, vrátane materiálno – technického zabezpečenia školení
4. poradenstvo a štúdie k systému finančnej kontroly a auditu ŠF a KF
5. plánovanie,

výkon

a

monitorovanie

výsledkov

kontrol

vzoriek

a

systémových auditov prostriedkov spolufinancovania projektov ŠF a KF
6. výkony súvisiace s tvorbou stratégie auditu, s vydávaním vyhlásení o
ukončení pomoci, s tvorbou ročných správ a stanovísk pre EK; výkony v
rámci správneho konania
7. výkon činnosti poskytnutej externými audítormi a zabezpečenie výkonu
externých auditov

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja
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Skupiny prijímateľov pre opatrenie
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

Intenzita pomoci

1.

MF SR ako O A

85%

2.

Správy finančnej kontroly

85%
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Opatrenie č . 2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít
Cieľ opatrenia 2.3
− zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností horizontálneho
charakteru prioritnej osi č. 2.

Skupina oprávnených aktivít
1. vytváranie nových pracovných miest
2. financovanie

platov

oprávnených

zamestnancov

podieľajúcich

sa

na

implementácii ŠF a KF

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Skupiny prijímateľov pre opatrenie
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.3

Intenzita pomoci

1.

MF SR ako COa OA

85%

2.

Správy finančnej kontroly, Datacentrum

85%

3.

ÚV SR ako koordinátor boja proti podvodom

85%
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Opatrenie č . 2.4 Informačné systémy
Cieľ opatrenia
− zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a
auditu prostriedkov ŠF a KF s výnimkou vývoja systému ITMS.

Skupina oprávnených aktivít
1. vývoj a úprava ISUF, RIS a iných informačných systémov súvisiacich s
implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
2. hardvérové a softvérové vybavenie pre prevádzkovateľa a používateľov
informačných

systémov

využívaných

pre

sledovanie

prostriedkov

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
3. prevádzka (produktívna, školiaca a testovacia prevádzka, záložné pracovisko,
podporné

prevádzkové

prevádzkovateľa)

systémy,

informačných

financovanie

systémov

platov

využívaných

zamestnancov
pre

sledovanie

prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (napr. ITMS, ISUF, RIS,
CEDIS a pod.)
4. sieťové pripojenia prevádzkovateľov a používateľov IT systémov
5. školenia používateľov informačných systémov využívaných pre sledovanie
prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
6. tvorba a úprava manuálov, propagačných a školiacich materiálov
7. analytické materiály pre informačné systémy využívané pre sledovanie
prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
8. vývoj a úprava prepojení medzi in formačnými systémami vrátane kompletnej
relevantnej dokumentácie
9. rozšírenie dohľadového systému o ITMS, príp. iné

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja
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Skupiny prijímateľov pre opatrenie
Č.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.4

1.

MF SR ako COa OA

85%

2.

Správy finančnej kontroly

85%

3.

Datacentrum

85%

Intenzita pomoci
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Opatrenie č . 2 .5 Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov
Cieľ opatrenia
− vytvoriť a zaviesť systém metodickej a konzultačnej podpory pri príprave projektov
verejno-súkromného partnerstva (PPP projektov)
− zabezpečiť, aby boli identifikované a mi nimali zované riziká spojené s prípravou a
realizáciou PPP projektov
− zvýšiť kvalifikáciu a i nformovanosť verejného sektora v oblasti PPP a podporiť
výmenu skúseností získaných pri príprave a realizácii jednotlivých PPP projektov
− vytvoriť a zaviesť systém podpory financovania akti vít nepriamych foriem pomoci
− vyškolenie relevantných RO/SORO v oblasti nepriamych foriem pomoci

Skupina oprávnených aktivít
1. metodické

usmerňovanie

zadávateľov

pri

príprave

PPP

projektov

a

vypracovanie pravidiel uplatňovania nástro jov nepriamej formy pomoci
2. zabezpečovanie poradenských služieb pri príprave PPP projek tov, príprava a
založenie fondov na implementáciu nepriamych foriem pomoci
3. školenia, semináre, workshopy pre potenciálnych účastníkov PPP z verejného
sektora a realizátorov nepriamych foriem pomoci

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Skupiny prijímateľov pre opatrenie
− MF SR ako koordinátor PPP a nepriamych foriem pomoci - Intenzita pomoci 85%
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