
 

 

Názov projektu: „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a 

monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2“   

Hlavný cieľ projektu: Cieľom predkladaného projektu je prispieť k implementácii správneho a 

transparentného systému riadenia EŠIF na Slovensku, prostredníctvom aplikovania princípu 

partnerstva v súlade s čl. 5 Nariadenia EU č. 1303/2013. Projekt bude napĺňať svoj cieľ v rámci 

výkonu kompetencií a metodickej práce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR (ďalej len “MIRRI”) . 

Projekt je postavený na spolupráci MIRRI s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti (ÚSVROS), ktorý je organizačne začlenený pod Ministerstvo vnútra SR. 

Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt „Efektívne zapojenie občianskej 

spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním 

participatívnych postupov“ (ďalej len projekt 301011AFT6). 

Výška poskytnutého NFP celkom: 329 229,00,- Eur  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA  

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.5.2021 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 30.10.2022  

ITMS kód projektu: 301011BQR9 

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na podporu MIRRI a relevantných inštitúcií systému 

riadenia EŠIF v období prenosu skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 do procesu 

prípravy programového obdobia 2021 – 2027. V rámci projektu vytvára kapacitu pre efektívnejšiu 

koordináciu, sieťovanie a spoluprácu zástupcov občianskej spoločnosti s cieľom kvalitnejšej účasti 

na príprave nového programového obdobia EŠIF. Projekt nadväzuje na doterajšiu spoluprácu s 

riadiacimi orgánmi a s MIRRI (do 30.06.2020 ÚPVII). Zameriavame sa na systém práce so 

zástupcami občianskej spoločnosti a ich strešnými organizáciami, vrátane Komory MNO Rady 

vlády pre MNO, na tvorbu postupov a nástrojov pre efektívne zdieľanie informácií a 

medzisektorovú komunikáciu. Ďalej sa v predkladanom projekte zameriava na pokračovanie 

participatívnych postupov pri príprave Partnerskej dohody a pri príprave Operačného programu 

Slovensko a ostatných relevantných dokumentov spojených s programovým obdobím 2021 – 

2027, vrátane systému riadenia implementácie fondov EÚ. V projekte budeme v rámci aktivity 1 

pokračovať v tvorbe systému princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia vymedzeného 

článkom č. 6 návrhu všeobecného nariadenia 2020+ (2018/0196 (COD). 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
www.partnerskadohoda.gov.sk  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

