Názov projektu: „Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov“
Hlavný cieľ projektu: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška poskytnutého NFP celkom: 5 773 000,- Eur
Druh projektu: Neinvestičný projekt TA
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.6.2016
Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018
ITMS kód projektu: 301011C218
Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory, monitorovania a
hodnotenia procesu implementácie EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity na
zabezpečenie efektívneho výkonu úloh CKO v oblasti koordinácie, monitorovania a hodnotenia s
cieľom dosiahnuť optimálne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020,
zabezpečenie komplexného monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a
implementácie EŠIF, vrátane vyhodnotenia prínosov predchádzajúceho programového obdobia,
dopadov implementácie NSRR a prípravnej fázy pre budúce programové obdobie.
Výstupy týchto aktivít prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci
nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020.
Proces implementácie Partnerskej dohody si v programovom období 2014 - 2020 vyžaduje zvýšené
nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp využitia podpory EŠIF, počínajúc procesom
programovania, cez riadenie, implementáciu, monitorovanie až po kontrolu, audit a záverečné
hodnotenia. Odborná podpora pri tvorbe mechanizmov na zabezpečenie efektívnej implementácie
finančnej pomoci formou dodania odborných vyjadrení založených na štúdiách, koncepciách,
analýzach, metodikách a správach (opierajúc sa o hodnotenia a skúseností z predchádzajúceho
programového obdobia) bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania a následne
aj na samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.
Poradenské a konzultačné služby súvisiace s monitorovaním, hodnotením a podporou procesu
implementácie EŠIF vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie
finančnej pomoci EÚ v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami
národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Projekt prispeje k splneniu povinnosti monitorovať pokrok
dosiahnutý pri napĺňaní cieľov EÚ, ako aj plnení úloh jednotlivých fondov podľa ich cieľov. Zároveň
umožní vznik podkladov pre prípravu budúceho programového obdobia.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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