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POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A KOMPETENCIE
MONITOROVACIEHO VÝBORU
1 . Z A S A D N U T I E M O N I T O R O VA C I E H O V Ý B O R U
PRE OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
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Legislatívny a metodický rámec
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, najmä :
• čl. 5 - Princíp partnerstva
• čl. 47 - zriadenie Monitorovacieho výboru
• čl. 48 - zloženie Monitorovacieho výboru
• čl. 49 - funkcie Monitorovacieho výboru

•

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre
partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
• čl. 2 Reprezentatívnosť partnerov
• čl. 10 Pravidlá členstva v monitorovacom výbore
• čl. 11 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru
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•

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov



relevantné časti Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie
2014-2020



relevantné častí Systému finančného riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014-2020



Vzor CKO č. 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 - 2020



Vzor CKO č. 2 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie
2014 - 2020
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Členstvo v Monitorovacom výbore pre OP VaI
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Pri formulovaní členstva v monitorovacom výbore pre OP VaI bol zohľadnený princíp partnerstva v
zmysle čl. 5 všeobecného nariadenia a za členov boli navrhnutí zástupcovia:
•

príslušných orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy (relevantné
národné, regionálne a lokálne inštitúcie);

•

hospodárski a sociálni partneri;

•

občianskej spoločnosti (nominácie Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (v zmysle Systému riadenia EŠIF)

Zároveň ide o zástupcov partnerov, ktorí sa zúčastnili aj na príprave operačného program Výskum a
inovácie – ich počet členov bol oproti Pracovnej skupine pre prípravu operačného programu
znížený.
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Úlohy Monitorovacieho výboru pre OP VaI
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Monitorovací výbor skúma a schvaľuje najmä
 metodiku a kritériá pri výber projektov;
 zámery národných projektov (s výnimkou národných projektov schválených v rámci textu OP);
 výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OP VaI;
 plán hodnotenia OP VaI a všetky zmeny tohto plánu;
 komunikačnú stratégiu pre OP VaI a všetky zmeny tejto stratégie;
 všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu OP VaI pred ich oficiálnym zaslaním Európskej

komisii.
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Monitorovací výbor skúma a vyjadruje sa najmä k:
 výkonnosti OP VaI vzhľadom na stanovený výkonnostný rámec;
 pokroku dosiahnutom pri plnení plánu hodnotenia a následným opatreniam prijatým vzhľadom
na zistenia hodnotení;
 realizácii komunikačnej stratégie;
 realizácii veľkých projektov;
 dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatrení na podporu rovnosti medzi mužmi
a ženami a nediskriminácie, vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím;
 dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatrení na presadzovanie udržateľného
rozvoja;
 pokroku pri plnení opatrení na splnenie aplikovateľných ex ante kondicionalít;
 pokroku v implementácii finančných nástrojov;
 ročnému indikatívnemu plánu výziev OP VaI;
 realizácii národných projektov.
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Úlohy členov monitorovacieho výboru
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 zúčastňovať sa na zasadnutí monitorovacieho výboru;
 zastupovať, predkladať a prezentovať stanoviská a postoje zastupovanej organizácie,

inštitúcie riadne a včas;
 v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie zabezpečovať včasné predloženie svojich

podkladových materiálov súvisiacich
pripomienkovanými dokumentmi;

s

prerokúvaným

programom,

resp.

 podieľať sa na vykonávaní úloh monitorovacieho výboru uvedených vyššie;
 iniciatívne vznášať návrhy a podnety na zlepšenie a zefektívnenie implementácia

operačného programu
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Plánované zmeny oproti programovému obdobiu 2007 - 2013
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 intenzívnejšia komunikácia s členmi monitorovacieho výboru
 intenzívnejšia

participácia

členov

monitorovacieho

výboru

rozhodovacích

procesoch

monitorovacieho výboru a iniciatívny prístup zo strany členov monitorovacieho výboru
 plánované

aktivity na vytvorenie komunikačnej platformy medzi riadiacim orgánom,

sprostredkovateľským orgánom a členmi monitorovacieho výboru pre zefektívnenie a
zintenzívnenie komunikácie
 väčší priestor na podnety a návrhy zo strany členom monitorovacieho výboru
 informovanie členov monitorovacieho výboru o pokroku v implementácii operačného programu a

o realizovaných aktivitách na pravidelnej báze
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Kontakty a informácie
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Aktuálne informácie o OP VaI
http://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

Otázky, podnety a návrhy zasielajte:
opvai@minedu.sk
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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