PREDKLADACIA SPRÁVA

Podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predkladá ako
iniciatívny materiál Návrh na určenie orgánov zodpovedných za koordináciu, riadenie, kontrolu a
audit Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho
fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre
vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza v programovom období 2021-2027.
Cieľom navrhovaného materiálu je zásadným spôsobom zjednodušiť implementačnú architektúru
operačných programov a sústavu orgánov zabezpečujúcich ich koordináciu, riadenie, kontrolu a
audit, vzhľadom na získané skúsenosti a poznatky z predchádzajúcich programových období,
poznatky z iných členských krajín EÚ a dlhodobý postoj Európskej komisie.
Predkladaný materiál, v súlade s programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou, určuje
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riadiaci orgán pre Operačný
program Slovensko a riadiaci orgán pre programy cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko a Slovenská republika - Česká republika, národný orgán pre programy cezhraničnej
spolupráce Maďarsko – Slovenská republika a Poľsko – Slovenská republika, program
cezhraničnej spolupráce NEXT, program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2021-2027
a Dunajský nadnárodný program 2021-2027. Ďalej určuje Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci
orgán pre programy Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na
riadenie hraníc a víza. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určuje ako riadiaci
orgán pre operačný program Rybné hospodárstvo a Ministerstvo financií SR ako orgán auditu.
Ako kontaktný bod pre program INTERACT IV 2021-2027 a národný orgán pre program
INTERREG EUROPE 2021-2027 navrhujeme určiť Ministerstvo hospodárstva SR. Koordináciu
finančných nástrojov navrhujeme ponechať v gescii Ministerstva financií SR.
Predkladaný materiál nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá
sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na
informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný materiál bol predmetom skráteného pripomienkového konania a na rokovanie vlády
Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.

