Zlý stav implementácie eurofondov –
naprávame škody po predchádzajúcej
vláde

Postavenie Slovenska v rámci EÚ z hľadiska úrovne čerpania EŠIF
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mimoriadne nízka úroveň čerpania, ktorá na konci prvého kvartálu 7. roka
implementácie, je na úrovni necelých 32 % (3. najhoršia v celej EÚ !!!)

Priemerná dĺžka základných procesov predchádzajúcich čerpaniu
(v kalendárnych dňoch)
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Neschopnosť čerpať plnú sumu záväzku EK (prepadnuté prostriedky SR)

Doteraz prišlo Slovensko z alokácie 13,8 mld.
EUR o prostriedky vo výške 150,34 mil. EUR, aj
v tomto parametri sme jedna z najhorších krajín
EÚ vôbec. Za uplynulých viac ako 6 rokov bolo
deklarovaných len 30 % alokácie a zvyšných 70
% musí byť implementovaných v horizonte 3,5
roka.
Do konca roka 2020 v zmysle pravidla N+3 musí
Slovensko vyčerpať sumu 744 mil. EUR a na EK
deklarovať 789 mil. EUR. Hrozí riziko
prepadnutia peňazí z rozpočtu EÚ v rámci OP II
(ostáva
deklarovať
337 mil.
EUR), OP KŽP (216
What
is the industry
outlook long-term
and shortterm?
mil. EUR), IROP (182 mil. EUR) a OP Rybné
hospodárstvo (1,7 mil. EUR).

Dekomitment k 31.12.2019

OP VaI
IROP
OP RH
Vďaka spojeniu OP II a OP VaI bolo
zachránených ďalších 85,27 mil. EUR (OP VaI),
inak by Slovensku tieto prostriedky prepadli.

Pozastavené platby a programy
komplikovaná a neprehľadná
sústava OP (10 OP a 48
implementujúcich subjektov)
veľkým problémom pre SR sú
pozastavené platby a
implementácia vo viacerých
operačných programoch

Absolútne nefunkčný Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020
OP RH je najhoršie implementujúcim programom financovaným
z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo spomedzi všetkých
členských štátov! Na základe auditnej správy EK zameranej na boj proti
podvodom z novembra 2019 pridelila EK tomuto programu stupeň
uistenia 3.

Závažné nedostatky vo verejnom obstarávaní
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

vážne zistenia, ktoré boli
identifikované v auditoch, sú v
rámci 4 z 10 operačných
programov
(OP II, OP ĽZ, IROP, OP RH)

Za nedostatočne vykonávanú kontrolu VO orgán auditu udelil stupeň
uistenia 3 a 5 % korekciu 1 mil. EUR riadiacemu orgánu Ministerstvu
dopravy a výstavby SR. Na základe zistených závažných nedostatkov
orgánom auditu EK zaslala vo februári 2020 slovenským orgánom
varovný list.

zistenia súvisia s dlhoročne
nedostatočne nastavenou
kontrolou na riadiacich a
sprostredkovateľských orgánoch

Závažné nedostatky v implementácii Operačného
programu Ľudské zdroje
Z dôvodu zistenej nefunkčnosti systémov
Implementačnej agentúry pod MPSVR SR.

riadenia

a

kontroly

Uplatnené korekcie a reportované nezrovnalosti OLAF

2007 - 2013
997 mil.
EUR

Pre programové obdobie 2007 - 2013 Slovensko uplatnilo korekcie v sume
997 mil. EUR, z toho korekcie za systémové pochybenia riadiacich
orgánov vo výške 599 mil. EUR, z ktorých k dnešnému dňu 330 mil. EUR
stále nie je zaplatených zo strany ministerstiev (dopad na štátny rozpočet),
pričom reálne hrozí nárast korekcií o ďalších 364 mil. EUR, ktoré sú stále v
šetrení.

2014 – 2020
81 mil.
EUR

Pre programové obdobie 2014 - 2020 boli už tiež uplatnené korekcie v
celkovej sume 81 mil. EUR a okrem tejto sumy má Slovensko dočasne
vylúčené z deklarovania ďalšie rizikové výdavky v objeme 350 mil. EUR.

V porovnaní s ostatnými členskými štátmi má SR dlhodobo najvyšší podiel reportovaných nezrovnalostí (za rok 2019
sa SR umiestnila na 1. mieste s 19,29 % podielom reportovaných nezrovnalostí na OLAF (priemer EÚ je 2,01%).

zmena zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF - Lex

Corona

platnosť zákona je od jeho účinnosti do
6 mesiacov po zrušení mimoriadneho stavu

zjednodušenia
zjednodušená forma
vyhlasovania výziev
zjednodušená úprava výziev
zjednodušené poskytovanie
príspevkov na kurzarbeit
zjednodušená administrácia
zmluvy o NFP

Lex Corona - Zjednodušenia
umožnenie orgánom rokovať
prostredníctvom videokonferencií
odpustenie lehôt pre prijímateľov,
ktorí ich zmeškali kvôli COVID-19 generálny pardon (napr. lehoty na
odvolanie, alebo na doplnenie
predložených ŽoNFP)

predĺženie lehôt na splátky z 3 na
5 rokov

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

