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Názov národného projektu:
„Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti“
Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie
využitie finančných prostriedkov)
EK uzatvára v zmysle Čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti dohodu s dotknutým členským štátom predstavujúcu individuálny právny
záväzok na základe predloženého a posúdeného Plánu obnovy a odolnosti SR.
Obdobne EK vo vzťahu k členskému štátu postupuje pri uzatváraní dohody o úvere
podľa Čl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12.
februára 2021.
V súlade so z. 460/1992 Zb. „Ústava SR“ a na základe z. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vo vzťahu k záväzkom členského
štátu k EÚ zastupuje SR pred EK vláda SR prostredníctvom svojich orgánov.
Základné úlohy SR vo vzťahu k vykonávaniu Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti sú:
- určiť jednotné kontaktné miesto pre komunikáciu s Európskou komisiou pre Plán
obnovy a odolnosti SR,
- vykonávať koordináciu a usmerňovanie subjektov pri vykonávaní mechanizmu,
- zabezpečovať v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky koordináciu a komplementaritu medzi
mechanizmom a fondami Európskej únie ako aj medzi mechanizmom a inými
programami Európskej únie,
- koordinovať a riadiť vypracovanie plánu obnovy a odolnosti, vrátane jeho zmien.
Vzhľadom, že uvedené činnosti predstavujú výlučnú zodpovednosť a právomoc
členského štátu a výkon verejnej moci, musí byť projekt realizovaný ako národný
projekt a nie je ho možné realizovať inou formou (napr. dopytovo-orientovanou).
1. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna
VS
Investičná priorita
Investície do inštitucionálnych kapacít a do
efektívnosti VS a verejných služieb na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem
lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ
1.1 - Skvalitnené systémy a optimalizované
procesy VS
Miesto realizácie projektu (na
Celé územie Slovenskej republiky
úrovni kraja)
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Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)

Inštitúcie a subjekty VS a zamestnanci verejnej
správy; právnické osoby a občania (prijímatelia
služieb VS)

2. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu2 (ÚV SR)

Nositeľ verejnej moci – ostatný ústredný orgán
štátnej správy plniaci úlohy podľa § 1b a § 24
odsek 2, 3, 4 a 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy a to najmä v oblasti koordinácie
prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie
hospodárskej a sociálnej politiky SR a
zabezpečovania plánovania v oblasti investícií a
strategického plánovania a strategického
projektového riadenia;
Má prijímateľ osobitné, jedinečné
Áno, kompetenčný rámec prijímateľa je
kompetencie na implementáciu
vymedzený:
aktivít národného projektu priamo
I. § 1b a § 24 zákona č. 575/2001 Z. z.;
zo zákona, osobitných právnych
II. Štatút ÚV SR schválený uznesením vlády
predpisov, resp. je uvedený priamo
SR č. 573/2018 zo dňa 12. decembra
v príslušnom operačnom
2018, v znení Dodatku č. 1 schváleného
programe?
uznesením vlády SR č. 639/2020 zo dňa
7. októbra 2020;
III. Uznesenie vlády SR č. 221/2021 zo 28.
apríla 2021, úloha B.1;
Obchodné meno/názov (aj názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
sekcie ak relevantné)
Sídlo
Námestie slobody 1,
813 70 BRATISLAVA
IČO
00151513
3. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera č. 1 Nositeľ verejnej moci, ministerstvo – ústredný
národného projektu (ak
orgán štátnej správy pre oblasť
3
relevantné) (MF SR)
financií, finančnej kontroly, vnútorného auditu a
vládneho auditu podľa § 7 odsek 1 zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy;
4
Kritériá pre výber partnera
N/A – kompetenčný rámec vymedzený zákonom
1

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
2
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP
(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa
NP).
3
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
4
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
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Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?

Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
Zdôvodnenie potreby partnera č. 2
národného projektu (ak
relevantné)5 (ÚVA)

Kritériá pre výber partnera 6
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov

č. 575/2001 Z. z. partnerovi národného projektu;
Áno, kompetenčný rámec partnera č. 1 je
vymedzený:
I. § 7 odsek 1 zákona č. 575/2001 Z. z.;
II. Štatút MF SR schválený uznesením vlády
SR č. 216/2016, v znení zmien a doplnení
schválených uznesením vlády SR č.
331/2019 a v znení zmien schválených
uznesením vlády SR č. 595/2020 – Čl. 3,
písm. a) (oblasť financií) bod 31;
III. Uznesenie vlády SR č. 387/2020 zo 17.
júna 2020, úloha B.1;
IV. Uznesenie vlády SR č. 649/2020 zo 14.
októbra 2020, úloha C.3;
V. Uznesenie vlády SR č. 71/2021 z 2.
februára 2021, úloha B.1;
VI. Uznesenie vlády SR č. 221/2021 zo 28.
apríla 2021, úloha B.1;
Ministerstvo financií Slovenskej republiky –
partner č. 1
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82,
817 82 BRATISLAVA
00151742
MF SR je v zmysle § 7 odsek 1 zákona č.
575/2001 Z. z. ústredným orgánom štátnej
správy aj v oblasti finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu.
Následne je zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na základe § 4 zriadený
Úrad vládneho auditu, ktorý vykonáva vládny
audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. alebo podľa
osobitných predpisov.
N/A – kompetenčný rámec vymedzený zákonom
č. 357/2015 Z. z. partnerovi národného projektu;
Áno, v súlade s § 4 Zákona č. 357/2015 Z. z. pre
oblasť výkonu vládneho auditu podľa zákona č.
357/2015 Z. z. alebo podľa osobitných
predpisov.
Úrad vládneho auditu – partner č. 2

spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
5
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
6
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
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Sídlo
T. G. Masaryka 10, 960 01 Zvolen
IČO
50086821
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
4. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový
rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
06-07/2021
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
07-08/2021
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok
01/2021
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
36
projektu v mesiacoch
5. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

15 000 000,- EUR
15 000 000,- EUR
0,- EUR

6. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni,
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241 z 12.
februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti;
 NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021
až 2027
 Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu
Viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane nástroja Nástroja EÚ pre
budúce generácie
 Návrh Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
(https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2021/110 );
 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky schválený uznesením vlády SR č.
221/2021
zo
dňa
28.
apríla
2021
(https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1 );
 ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na
rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na
rok 2020;
 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020;
 Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán;
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
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Správa o krajine za rok 2020 – Slovensko – Európsky semester 2020: Posúdenie
pokroku dosiahnutého v oblasti štrukturálnych reforiem, predchádzania a
nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na
základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030;
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020;
Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán;

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov7 zámer NP
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
 NP podporený z OP EVS (PO1, ŠC 1.1) s kódom ITMS2014+ 314011M119 s
názvom Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných
orgánoch štátnej správy – prijímateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom aktivít
projektu:
1. Vytvorenie jednotnej metodiky na tvorbu strategických dokumentov a
metodiky hodnotenia nákladov a prínosov (CBA),
2. Vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti,
3. Vypracovanie a implementácia NIP ako základ dlhodobého procesu vrátane
finančného krytia infraštruktúrnych projektov;


Výstupy NP Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania
v ústredných orgánoch štátnej správy predovšetkým v oblasti dlhodobej vízie a
stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a vytvoreného návrhu NIP SR na roky
2018 – 2030 prestavujú dôležitú bázu zohľadnenú v tvorbe celkovej stratégie
a obsahového zamerania Plánu obnovy a odolnosti SR ako základného
strategického dokumentu pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti (RRF) v SR do roku 2026.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu.
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné
ich riešiť):
V dôsledku vypuknutia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 na začiatku
roku 2020 vznikla na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) naliehavá potreba
rýchlo a koordinovane reagovať na vzniknutú situáciu s cieľom vyrovnať sa s
obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami krízovej situácie na členské
štáty. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že budovanie stabilných,
udržateľných a odolných hospodárstiev napomáha členským štátom účinnejšie,
spravodlivo a inkluzívne reagovať na rôzne otrasy a rýchlejšie ich prekonávať. Za
účelom komplexnej pomoci a podpory členských štátov vznikol na úrovni EÚ nový
nástroj Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na podporu strategických
reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Hlavným cieľom tohto nástroja
je zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych vplyvov pandémie na
členské štáty a zároveň zelená a digitálna transformácia ich hospodárstiev. Jedná
7

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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sa o jedinečnú príležitosť zabezpečiť nielen zotavenie ekonomiky po súčasnej
kríze, ale aj implementovať zásadné štrukturálne reformy, zároveň je to však aj
obrovská výzva, vyžadujúca si veľké úsilie a mobilizovanie personálnych kapacít
najmä na národnej úrovni.
Za účelom implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR
zabezpečilo Ministerstvo financií SR vypracovanie strategického dokumentu Plán
obnovy a odolnosti SR, ktorý reaguje nielen vážne negatívne dôsledky krízy
spojenej s pandémiou COVID-19, ale zároveň reflektuje aj na identifikované hlavné
výzvy ako aj systémové nedostatky slovenskej ekonomiky.
Naplnenie cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR v podmienkach Slovenskej
republiky má zásadným spôsobom prispieť k zelenej a digitálnej transformácii
slovenského hospodárstva, k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu
ako aj k zabezpečeniu kvalitných verejných služieb pre občanov a rozvoju
ľudského kapitálu v našej krajine. Je teda zrejmé, že sa jedná o realizáciu
zásadných reforiem v mnohých oblastiach národného hospodárstva, a to využitím
veľkého objemu finančných prostriedkov, ktoré Slovensko bude môcť použiť zo
zdrojov EÚ.
Implementácia tak zásadných strategických reforiem a v rámci nich efektívne
využitie alokovaných finančných zdrojov však vytvára veľký tlak na zabezpečenie
adekvátnych personálnych kapacít, a to nielen z hľadiska kvantitatívneho, ale
dôraz musí byť kladený najmä na odbornosť a skúsenosti zodpovedných
úradníkov a expertov.
Uznesením vlády SR č. 221/2021 zo dňa 28. apríla 2021 bolo úlohami B.3 a B.4
Úradu vlády SR určené zriadiť národnú implementačnú a koordinačnú autoritu
pre Plán obnovy a odolnosti SR v pôsobnosti ÚV SR, ako aj zabezpečiť prechod
činnosti sekcie plánu obnovy na Ministerstve financií SR plniacej úlohy B.1 z
uznesenia vlády SR č. 71/2021, vrátane štátnozamestnaneckých miest, pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, finančného zabezpečenia, materiálnotechnického vybavenia a spisovej a zmluvnej agendy z Ministerstva financií
Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky, a zabezpečiť
kontinuálny výkon úloh sekcie plánu obnovy.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner):
Úrad vlády Slovenskej republiky (žiadateľ/prijímateľ) je podľa § 1b a § 24 zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
ústredným orgánom štátnej správy v oblasti koordinácie prípravy zásadných
opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR a zabezpečovania
plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategického
projektového riadenia.
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky (partner č. 1) je podľa § 7 zákona
č. 575/2001 Z. z. ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií ako aj
oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.
Žiadateľ/prijímateľ ako aj partner č. 1 ako ústredné orgány štátnej správy
disponujú odbornými a administratívnymi kapacitami štátu, prevádzkovou
podporou ako aj finančným zázemím vo vymedzenej oblasti národného projektu.
Rovnako partner Úrad vládneho auditu ako štátna rozpočtová organizácia
v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky disponuje ako štátna inštitúcia
obdobným zázemím ako aj odbornými a administratívnymi kapacitami
pre oblasť výkonu vládneho auditu.
ÚV SR, MF SR ako aj UVA majú dlhodobú skúsenosť s projektovým a finančným
riadením a kontrolou v systémoch EŠIF ako aj ďalších nástrojov, skúsenosť
s projektovou úrovňou ako prijímateľ národných projektov alebo projektov
technickej pomoci.
7. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
SR musí v období rokov 2021 – 2026 zabezpečiť koordinovanú a efektívnu
implementáciu reforiem a investičných projektov na základe priorít – míľnikov
a cieľov ako súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií stanovených členským
štátom, posúdenými zo strany EK a schválenými Radou (EÚ) v Pláne obnovy
a odolnosti SR. Po ich úspešnom splnení vzniká SR nárok na úhradu nákladov
zrealizovaných reforiem a investícií.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 ukladá členskému
štátu (SR) ďalšie úlohy, ktoré musí zabezpečiť vo vzťahu k celkovej koordinácii,
kontrole, auditu, monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti v SR.
Plnenie uvedených úloh bude v SR inštitucionálne zabezpečené zriadením
Národnej implementačnej a koordinačnej autority na základe uznesenia vlády SR č.
221/2021 z 28. apríla 2021 ako aj nasledujúceho zákonného opatrenia
k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorej funkcie bude vykonávať
Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných útvarov.
V systéme riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR
budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a
výkon vládneho auditu v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky.
8. Očakávaný stav a merateľné ciele

8

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť
definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.8
Cieľ národného
projektu

Merateľný
ukazovateľ

Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P0913 - Počet
zamestnancov
VS
vykonávajúcich
analytické
činnosti alebo
manažérske
činnosti v
prospech
zavádzania
inovačných a
reformných
opatrení vo VS

Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P0178 - Počet
koncepčných,
analytických
a metodických
materiálov

Indikatívna
cieľová
hodnota
64

4

Aktivita
projektu
Budovanie
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR
Budovanie
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR

Súvisiaci
programový
ukazovateľ9
N/A

O0303 Počet
strategických,
koncepčných,
metodických
a analytických
materiálov,
vypracovanýc
h za účelom
zefektívnenia
VS

8

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
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Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P587 – Počet
zrealizovaných
hodnotení,
analýz a štúdií

6

Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P0719 - Počet
zavedených
inovovaných
procesov

1

Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P0729 – Počet
osôb
zapojených do
vzdelávania

100

Budovanie
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR
Budovanie
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR
Budovanie
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR

N/A

N/A

N/A

10

Inštitucionalizácia
jednotného
kontaktného
miesta pre
komunikáciu s EK
pre efektívne
vykonávanie
Plánu obnovy
a odolnosti SR

P0722 – Počet
úspešných
absolventov
vzdelávacích
aktivít

85

Budovanie
N/A
a podpora
kapacít ÚV
SR / MF SR /
ÚVA za
účelom
riadenia,
koordinácie
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR
Inštitucionalizácia P0589 - Počet
5
Budovanie
N/A
jednotného
zrealizovaných
a podpora
kontaktného
informačných
kapacít ÚV
miesta pre
aktivít
SR / MF SR /
komunikáciu s EK
ÚVA za
pre efektívne
účelom
vykonávanie
riadenia,
Plánu obnovy
koordinácie
a odolnosti SR
a kontroly
vykonávania
Plánu
obnovy
a odolnosti
SR
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak
relevantné)
Indikatívna
Aktivita projektu
Cieľ národného
Ukazovateľ
cieľová
projektu
hodnota
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný
ukazovateľ.
9. Bližší popis merateľných ukazovateľov.10
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

10

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
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Názov merateľného
ukazovateľa11

Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické
činnosti
alebo manažérske
činnosti
v prospech
zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

Názov merateľného
ukazovateľa12

Počet
koncepčných,
materiálov

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

Názov merateľného
ukazovateľa13

Počet
vyškolených
zamestnancov,
kompetencie v oblasti inovovaných
certifikátom)

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

Názov merateľného
ukazovateľa14

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti
inovovaných procesov

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

Názov merateľného
ukazovateľa15

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

Názov merateľného
ukazovateľa16
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta

analytických

a metodických

ktorí
získali
procesov (s

Počet zavedených inovovaných procesov
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých
výstupov.

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
10. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných iných
pre jednotlivé cieľové skupiny

dopadov,

ktoré

sa

dajú očakávať

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
14 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
15 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
16 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
11
12

12

Dopady

Cieľová
skupina (ak
relevantné)

Kvalitné zabezpečenie koordinovanej
a efektívnej implementácie reforiem
a investičných projektov v Pláne
obnovy a odolnosti SR.

Inštitúcie
a subjekty
verejnej
správy,
samosprávne
kraje, obce
a mestá,
združenia
právnických
osôb
reprezentujúc
e sociálnych a
ekonomickýc
h partnerov,
MNO

Počet17
Všetky inštitúcie a subjekty VS,
samosprávne kraje, obce a mestá,
združenia právnických osôb
reprezentujúce sociálnych a
ekonomických partnerov, MNO

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
11. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Názov aktivity:
Budovanie personálnych kapacít za účelom prípravy,
koordinácie a implementácie plánu obnovy a odolnosti
Projektová aktivita má za úlohu zabezpečiť inštitucionálne ukotvenie Národnej
implementačnej a koordinačnej autority v SR v rámci služobného úradu ÚV SR
v spolupráci so služobnými úradmi MF SR a ÚVA, kde pôjde najmä o budovanie, podporu
a stabilizáciu odborných kapacít, ktoré budú plniť nasledujúce úlohy:
- výkon jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s Európskou komisiou
pre plán obnovy a odolnosti,
- zabezpečenie vypracovania a zasielania stanovísk Slovenskej republiky k
návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, k strategickým dokumentom
a iným dokumentom Európskej únie týkajúcim sa mechanizmu,
- koordinácia a zabezpečenie vypracovania zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, strategických dokumentov a koncepčných dokumentov
týkajúcich sa mechanizmu v Slovenskej republike,
- koordinácia a usmerňovanie subjektov pri vykonávaní mechanizmu,
- zabezpečovať v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)
koordináciu a komplementaritu medzi mechanizmom a fondami Európskej únie
ako aj medzi mechanizmom a inými programami Európskej únie,
- zabezpečovať koordináciu a riadenie vypracovania plánu obnovy a odolnosti,
vrátane jeho zmien,
- zabezpečenie predkladaniu plánu obnovy a odolnosti a jeho zmeny Európskej
komisii po schválení vládou,
- zodpovednosť za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti,
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Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
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-

vykonávanie
kontroly
vykonávania
mechanizmu
u vykonávateľa,
sprostredkovateľa a prijímateľa podľa osobitného predpisu,
vypracúvanie systému implementácie mechanizmu, jeho zmeny a vzoru zmluvy,
zabezpečenie uzatvorenia dohody s Európskou komisiu po jej schválení vládou
a vypracovanie a zaslanie vyjadrenia Európskej komisii k zrušeniu dohody,
monitorovanie a hodnotenie stavu a výsledkov vykonávania mechanizmu ako aj
stavu a výsledkov reforiem zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti, a
poskytovanie týchto údajov Európskej komisii,
overovanie a hodnotenie predpokladov vykonávateľa na plnenie jeho úloh podľa
zákona,
navrhovanie opatrení vláde SR na zavedenie krízových opatrení,
schvaľovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu,
plnenie ďalších úloh pri vykonávaní mechanizmu,
zabezpečenie koordinácie a riadenia finančných tokov medzi Slovenskou
republikou a Európskou úniou, a koordinácie finančných tokov medzi subjektmi
zapojenými do vykonávania plánu obnovy a odolnosti,
predkladanie Európskej komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku,
prijímanie prostriedkov mechanizmu poskytnutých Európskou komisiou na
osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici,
vypracovávanie a zasielanie Európskej komisii vyjadrenie k pozastaveným
platbám a zabezpečenie vyjadrenia k zníženiu prostriedkov mechanizmu
poskytnutým Slovenskej republike,
vyjadrovanie sa k finančným opravám vykonaným Európskou komisiou,
výkon vládneho auditu vrátane auditu a kontroly využívania finančných
prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných
projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Cieľ, ktorý má byť Spôsob realizácie
aktivitou
(žiadateľ a/alebo
dosiahnutý (podľa partner)
sekcie Očakávaný
stav)
Aktivita - Budovanie
Inštitucionalizácia ÚV SR / MF SR /
personálnych kapacít jednotného
ÚVA
za účelom prípravy,
kontaktného
koordinácie a
miesta pre
implementácie plánu komunikáciu s EK
obnovy a odolnosti
pre efektívne
vykonávanie Plánu
obnovy a odolnosti
SR
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity
36
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12. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku,
napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami,
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky
alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku
oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov
implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou
mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky
rozpočtu len do úrovne aktivít.
Náklady projektu predstavujú celkovú cenu práce za mzdy a odmeny
administratívnych kapacít Národnej implementačnej a koordinačnej autority
pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR a za nadväzujúci výkon vládneho
auditu.
Súčasťou výdavkov je paušálna sadzba na krytie ostatných nákladov projektu podľa
nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Článok 68b, odsek 1 (maximálna výška
40%).
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
a ich výstižné zdôvodnenie
Predpokladané
finančné
prostriedky na
hlavné aktivity
Aktivita 1

Celková suma
(EUR)

521

9 908 916,45

521

1 025 015,43

Uveďte plánované vecné vymedzenie

Mzdové náklady výkonu koordinácie
implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR
za národnú autoritu (ÚV SR / MF SR)
(priemerný evidenčný počet 64 osôb FTE
v období 36 mesiacov realizácie projektu)
zodpovedajúcu
za
výkon
oficiálneho
kontaktného miesta, prípravy, metodického
a koordinačného riadenia, monitorovanie
a hodnotenie Plánu obnovy na národnej
úrovni, finančné riadenie - celková cena
práce za 36 mesiacov a 20% výkonnostných
odmien z objemu priamych mzdových
nákladov.
Mzdové náklady koordinácie auditu a
finančnej kontroly (MF SR) a výkonu
vládneho auditu (ÚVA) za partnerov (cca do
10 osôb FTE) v rámci implementácie Plánu
obnovy - celková cena práce za 30 mesiacov
a 15% výkonnostných odmien z objemu
priamych mzdových nákladov.
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Hlavné aktivity
SPOLU
903 - Paušálna
sadzba SPOLU

10 933 931,88

4 066 068,12

CELKOM

Ostatné náklady na projekt –
administratívno-technická podpora,
materiálno-technické vybavenie, IKT/IS
podpora, nájom priestorov, cestovné
náhrady a náklady SC, tlač propagačných
materiálov, publicita (náklady budú
uplatnené za žiadateľa a partnerov projektu
– ÚV SR, MF SR a ÚVA)

15 000 000,00

Pozn.: Výkon činností súvisiacich s prípravou a schválením Plánu obnovy a odolnosti SR
na národnej úrovni ako aj jeho následné predloženie Európskej komisii vykonáva
na základe poverenia (uvedené v odôvodnení partnera č. 1, časť kompetenčný rámec)
sekcia plánu obnovy Ministerstva financií SR a to v období od 1. januára 2021 do 31.
júla 2021.
13. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
Národný projekt podporuje vznik a činnosť Národnej implementačnej a koordinačnej
autority (ďalej len „NIKA“) pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR v jej
úvodných 36 mesiacoch.
Pôsobenie NIKA je súčasťou realizácie reforiem obsiahnutých v Pláne obnovy
a odolnosti na úrovni SR a súvisiace náklady nepredstavujú štrukturálne výdavky
členského štátu, nakoľko autorita je zriadená špecificky pre potreby úspešnej
implementácie navrhnutých reforiem v Pláne obnovy a odolnosti. Navrhnutý národný
projekt zabezpečí financovanie základných kapacitných potrieb zodpovednej autority
a pre plný rozsah výkonu dotknutých funkcií a úloh zabezpečí členský štát (SR)
dofinancovanie ďalších kapacít ako aj financovanie aparátu v období po 01.01.2024
z doplnkových zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), štátneho
rozpočtu SR alebo iných programov a nástrojov.
14. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?
Áno, nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Článok 68b, odsek 1 – paušálna
sadzba.
15. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné18 typy projektov.
18

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov
alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.
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Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A
19
uskutočniteľnosti ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR.
19
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
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