VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 329
z 27. mája 2020
k návrhu 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
Číslo materiálu:

11090/2020

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

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;

určuje
B.1.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riadiaci orgán
pre operačný program Slovensko, pre Interreg Slovenská republika - Rakúsko,
za predpokladu dohody s rakúskymi programovými partnermi, a Interreg
Slovenská republika – Česká republika, implementované v rámci cieľa
Európska územná spolupráca,

B.2.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako orgán podľa
článku 70 návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú
transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre
vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza, pre operačný
program Slovensko, Interreg Slovenská republika - Rakúsko, Interreg
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Slovenská republika - Česká republika, INTERACT IV 2021-2027
a pre operačný program Rybné hospodárstvo,

C.

B.3.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako národný orgán
pre Interreg Maďarsko - Slovenská republika, Interreg Poľsko - Slovenská
republika, Interreg NEXT, Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa
2021 – 2027 a Dunajský nadnárodný program 2021 - 2027,

B.4.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako národný
kontaktný bod pre Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2021 2027 a Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027,

B.5.

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný kontaktný bod pre INTERACT IV
2021-2027,

B.6.

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán pre program INTERREG
EUROPE 2021-2027,

B.7.

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre programy Fondu pre azyl
a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc
a víza a ako orgán podľa článku 70 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl
a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza,

B.8.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán
pre operačný program Rybné hospodárstvo,

B.9.

Ministerstvo financií SR ako orgán zodpovedný za koordináciu finančných
nástrojov,

B.10.

Ministerstvo financií SR ako orgán auditu podľa článku 65 ods. 1 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus,
Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom
námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj
pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre
riadenie hraníc a víza pre Operačný program Slovensko, pre Interreg Slovenská
republika – Rakúsko, za predpokladu dohody s rakúskymi programovými
partnermi, pre Interreg Slovenská republika – Česká republika, pre Operačný
program Rybné hospodárstvo, pre program Fondu na spravodlivú
transformáciu, pre programy Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú
bezpečnosť a Nástroja pre riadenie hraníc a víza a pre INTERACT IV 20212027;

ukladá
podpredsedníčke vlády pre investície a informatizáciu
C.1.

vypracovať návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy
sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko a predložiť
ho na schválenie vláde SR
do 31. augusta 2020
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C.2.

vypracovať návrhy operačných programov a predložiť ich na schválenie vláde
SR a následne Európskej komisii
do 3 mesiacov odo dňa predloženia Partnerskej dohody Európskej komisii

podpredsedníčke vlády pre investície a informatizáciu
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.3.

v spolupráci vypracovať návrh zákona o príspevku
z európskych štrukturálnych a investičných fondov

poskytovanom

do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl
a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
C.4.

vypracovať návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2021 – 2027 a predložiť ho
na schválenie vláde SR
do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl
a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
C.5.

vypracovať návrh operačného programu Rybné hospodárstvo a predložiť ho
na schválenie vláde SR a následne Európskej komisii
do 3 mesiacov odo dňa predloženia Partnerskej dohody Európskej komisii

ministrovi vnútra
C.6.

vypracovať návrhy programov Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú
bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza a predložiť ich na schválenie
Európskej komisii
do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl
a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc
a víza, resp. relevantného nariadenia o zriadení fondov, podľa toho, čo
nastane neskôr

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
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podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi vnútra
ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi zdravotníctva
ministrovi životného prostredia
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministerke kultúry
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
C.7.

poskytovať podpredsedníčke vlády pre investície a informatizáciu súčinnosť
pri príprave operačných programov, ktorá vyplýva z pôsobnosti ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
priebežne

C.8.

aktualizovať priority Partnerskej dohody určené na financovanie z fondov EÚ
v programovom období 2021-2027 a zaslať ich podpredsedníčke vlády
pre investície a informatizáciu
do 30. júna 2020

C.9.

určiť rezortného koordinátora zodpovedného za proces prípravy priorít
Partnerskej dohody a informovať o tom podpredsedníčku vlády pre investície
a informatizáciu
do 15. júna 2020

D.

berie na vedomie
D.1.

Vykonajú:

určenie Bratislavského samosprávneho
pre INTERACT IV 2021-2027.

kraja

ako

riadiaceho

orgánu

podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister hospodárstva
minister vnútra
minister dopravy a výstavby
minister životného prostredia
minister zdravotníctva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministerka kultúry
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
vedúci Úradu vlády
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
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