Vážený pán podpredseda vlády Peter Pellegrini,
vážená pani ministerka školstva Martina Lubyová.

Zvolen, 29.09.2017
Vec: Sprievodný list k Stanovisku zástupcov mimovládnych neziskových organizácií v monitorovacích
výboroch operačných programov EÚ fondov 2014-2020 z 21.09.2017 „Eurofondové výzvy ukazujú
nedostatočnú transparentnosť, chýba princíp partnerstva“
Zasielame vám Stanovisko zástupcov mimovládnych neziskových organizácií k systému hodnotenia
a výberu projektov EŠIF operačných programov 2014-2020, ktoré vznikalo od polovice augusta 2017 a má
podporu širokého spektra organizácií 3tieho sektora zastrešených Komorou Rady vlády pre mimovládne
neziskové organizácie na Slovensku. Toto Stanovisko vzniklo na podnet medializovanej kauzy zrušených
letných „vedeckých výziev“ OP VaI, no zároveň dodávame, že podobné problémy s výberom či hodnotením
projektov nájdeme prakticky vo všetkých operačných programoch. Preto sme navrhli opatrenia, ktorými by
sa systém hodnotenia a výberu projektov nie len pri projektoch OP VaI ale pre akékoľvek projekty
financované verejnými zdrojmi mal podľa nášho názoru na Slovensku uberať.
Oceňujeme, že medzičasom Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vypracoval
„Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“, ktorý bol predstavený
predsedom a podpredsedom vlády SR dňa 28.09.2017. V tomto akčnom pláne sú medzi navrhovanými 38
opatreniami aj viaceré z opatrenia, ktoré identifikoval ako kľúčové aj občiansky sektor. Zásadná však bude
kvalita implementácie navrhovaných opatrení, ktorá výrazným spôsobom ovplyvní výsledné zmeny.
Z pohľadu občianskeho sektora je popri zvýšení transparentnosti, elektronizácii a zjednodušení súčasných
procesov schvaľovania projektov kľúčové napĺňanie princípu partnerstva od počiatočného štádia tvorby
programu, cez schvaľovanie národných projektov až po participatívnu tvorbu výziev, či kritérií pre jednotlivé
výzvy.
Päť navrhovaných kľúčových opatrení MNO cieli na: správne participatívne nastavovanie výziev, výber
odborných hodnotiteľov, systém hodnotenia a výberu projektov, kontrolu práce hodnotiteľov
a zverejňovanie informácií o hodnotení a výbere projektov.
Uvedomujeme si že problematika nie je jednoduchá, navyše Slovensko je tlačené časom pri nečerpaní fondov
EÚ. Z tohto dôvodu ponúkame naše skúsenosti a výstupy z projektu Partnerstvo (Efektívne zapojenie
občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov), na
ktorom participujeme, rovnako ako ďalší členovia občianskeho sektora. Tieto výstupy sa dajú aplikovať pri
nastavovaní systému hodnotenia a výberu projektov tak pri OP VaI, ako aj pri nastavovaní spoločných
štandardov v systéme riadenia pre všetky operačné programy EŠIF 2014-2020. Koordinátorom spomínaného
projektu na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (MV SR) je Mgr. Miroslav Mojžiš
(mail: Miroslav.Mojzis@minv.sk; tel: +421 918 084 175) ktorý zabezpečí komunikáciu, a premostenie
problematiky na zainteresovaných zástupcov 3tieho sektora.
S pozdravom,
zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch operačných programov EŠIF 2014-2020:
Ctibor Košťál, člen Monitorovacieho výboru OP Výskum a inovácie;
Daniel Lešinský, člen monitorovacích výborov OP Výskum a inovácie, IROP a PRV 2014-2020;
Peter Mészáros, člen Monitorovacieho výboru OP Výskum a inovácie, člen pracovnej skupiny „Partnerstvo
pre politiku súdržnosti 2020+“;
Martina Barancová Paulíková, členka monitorovacieho výboru OP Kvalita životného prostredia 2014-2020.

Kontakt k Stanovisku: Daniel Lešinský, lesinsky@changenet.sk; tel.: +421 905 581 076

