
 

 

Názov projektu: „Hodnotenie a štúdie OP TP“   

Hlavný cieľ projektu: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu 

EŠIF 

Výška poskytnutého NFP celkom: 242 582,40 - Eur  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA 

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 01.12.2019 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2021 

ITMS kód projektu: 301011Z584 

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Stručný popis projektu: Jednou z dôležitých a neoddeliteľných súčastí procesu implementácie 

finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, ktorý poskytuje prehľad a následné posúdenie 

efektívnosti a účinnosti nastavených procesov v oblasti využívania finančných zdrojov  je 

hodnotenie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) vykonáva 

hodnotenie v zmysle čl. 54 až 57 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 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 (ďalej aj „všeobecné 

nariadenie“). Prostriedkom na zvýšenie kvality implementácie finančnej podpory EÚ je v oblasti 

hodnotenia implementácie EŠIF plán hodnotení, ktorý vychádza z nariadení a metodických 

pokynov EK a slovenskej legislatívy. Povinnosť vypracovať Priebežné hodnotenie OP TP za roky 

2018, 2019 a 2020  vyplýva zo všeobecného nariadenia č. 1303 a predmetného Plánu hodnotení 

OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený MV OP TP.  

Výsledkom budú nasledovné hodnotenia: 

• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP 

ako pravidelné ročné hodnotenie  za rok 2018 - "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 

31.12.2018" 

• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP 

ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2019 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 

31.12.2019" 



• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP 

ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2020 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 

31.12.2020" 

Uvedené Hodnotenia poskytnú aktuálny náhľad na skutočný stav fungovania implementačného 

systému so zameraním na zistenie nedostatkov a ich predchádzaniu v ďalšej fáze 

implementačného procesu. Analýza a následné využitie získaných údajov prispeje k adekvátnemu 

nastaveniu optimálnych podmienok, ktoré zabezpečia systematické, kvalitné a efektívne plnenie 

stanovených cieľov na úrovni prioritných osí, špecifických cieľov a čerpanie finančných 

prostriedkov v programovom období 2014 – 2020. 
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