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VEC
Odpoved‘ na žiadosť o zaujatie stanoviska k pretrvávajúcim problémom implementácie stratégií
CLLD

Vážený pán predseda,

listom zo dňa 7. decembra 2018 (doručený dňa 14. decembra 2018) ste sa na mňa obrátili so

žiadosťou o zaujatíe stanoviska k viacerým problematickým okruhom týkajúcich sa implementácie

Prioritnej osi 5 Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej „IROP“). V tejto súvislosti

konštatujeme, že s obdobným obsahom boli Riadiacemu orgánu pre IROP, resp. ministerke

pödohospodárstva a rozvoja vidieka SR adresované aj ďalšie listy od mých subjektov zaujímajúcich sa

o predmetnú problematiku. Vzhľadom na vysokú mieru podobnosti obsahu týchto listov Vám

zasielame v prílohe stanovisko, resp. odpoveď predloženú ministerkou pódohospodárstva a rozvoja

vid ieka SR.

K vyššie uvedenému dopÍňame, že všetky v liste zmieňované ciele sú pre Riadiaci orgán pre

IROP záväzné a bude vynakladat maximálne možné úsilie na to, aby bol pre jednotlivé územia

vytvorený dostatočný časový priestor na zrealizovanie všetkých opatrení definovaných jednotlivými

stratégiami.

Príloha: list č. 20 18-803/18102-546
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Vážený pán predseda,

k Vami popisovaným skutočnostiam v liste zo dňa 3. decembra 201$, ktoré sa týkajú stavu

implementácie nástroja CLLD v podmienkach integrovaného regionálneho operačného programu

(ďalej „IROP“) uvádzam, a zároveň Vás prosím, aby ste brali túto skutočnost na zreteľ, a síce, že IROP

je operačný program pravdepodobne s najrozmanitejšou štruktúrou priorít, implementačného

modelu a zároveň i štruktúrou prijímatetov.

Som si pine vedomá stavu, v akom sa problematika MAS, osobitne i v podmíenkach IROP

nachádza, pravidelne sa o ňu zaujímam. Tento stav sice nepovažujem za ideálny, ale zároveň ani

nenáležiaci vývoju a jednotlivým skutočnostiam, ktoré ju ovplyvnili v minulosti a ovplyvňujú ju i dnes.

Prioritnú os 5 IROP, do ktorej je nástroj CLLD zahrnutý, je potrebné vnímat ako súčast veľkého

množstva mých oblastí operačného programu, za ktoré taktiež z pozície riadiaceho orgánu nesie

Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR plnú zodpovednost najmä, ak ide o plnenie

finančných záväzkov voči Európskej komisii. Rovnako je potrebné brat do úvahy kontrolné

mechanizmy a zodpovednost za finančné riadenie tohto nástroja.

Dovoľte mi zdóraznit, že v podmienkach ROP bol zahájený počas roka 2018 vládny audit zo

strany orgánu auditu (Ministerstva financií), v rámci ktorého zaviedol orgán auditu prevenčné

opatrenie a dočasne pristúpil k odporúčaniu pre certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR)

pozastavit akékotvek financovanie v rámci prioritnej osi 5. Jedná sa o skutočnosť, na ktorú

nevyhnutne musí riadiaci orgán reagovat a brat predmet a riziká auditu do úvahy pri svojom

rozhodovaní o spósobe implementácie jednotlivých opatrení. V tomto kontexte ‘prijímam

s potešením skutočnost, že k dnešnému dňu nedošlo zo strany orgánu auditu k identifikovaniu

vážnych ohrození a ešte dňa 26.112018 riadiaci orgán obdržal list certifikačného orgánu

o opätovnom pristúpení k financovaniu výdavkov prioritnej osi 5. Riadiaci orgán pristúpil

k okamžitému spusteniu financovania všetkých žiadostí o platbu, pri ktorých do termínu uzávierky

štátnej pokladne v rámci svojich kapacitných možností stihol zrealizovať náležiace kontroly

deklarovaných výdavkov a financovanie bob prípustné v súlade s náležitými pravidlami týkajúcimi sa

finančného riadenia projektov. Priebežné realizovanie ďalšich platieb bude pokračovat v

čo najskoršom termíne po zahájení finančného roka (2019) zo strany Ministerstva financií SR.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a priebežne evidovanú nespokojnost MAS s dočasným

pozastavením financovania chcem uviest, že k obdobným situáciám móže v budúcnosti dochádzat,

a to nie len pri prioritnej osi 5, kedykoľvek, na podklade akýchkoľvek kontrol, tak z podnetu

riadiaceho orgánu, ako aj z podnetov mých orgánov, mimo kompetenciu riadiaceho orgánu. Je v plnej

zodpovednosti akéhokoľvek prijímateľa, aby v kontexte podmienok, za ktorých je poskytovaný

nenávratný príspevok v intenciách Zmluvy o poskytnutí NFP, bol na obdobné situácie pripravený

a dokázal im čeliť. Zo svojej pozície budem predovšetkým dbat o to, aby vždy a za každých okolností,



pri akejkoľvek priorite operačného programu, bez rozdielu v subjekte prijímateta, riadiaci orgán

obhájil svoju úlohu a postavenie a plnil všetky svoje povinnosti v súlade so zásadou správneho

finančného riadenia.

Čo sa týka problematiky zahájenia vyhlasovania výziev na úrovni realizátorov stratégu

a uzatvorenia zmlúv o poskytovaní NFP s dodatočne schválenými MAS, tu chcem rovnako zdöraznit,

že riadiaci orgán prí schvarovaní jednotlivých žiadostí o NFP konal taktiež v intenciách vývoja

vládneho auditu. Vzhtadom na aktuálne známe pozitívne závery predmetného auditu budem

apelovat na všetky zainteresované strany, aby hned‘ v prvých týždňoch nastávajúceho roka 2019,

v intenciách aplikovatetných pravidiel a zákonnosti, bolí vytvorené všetky predpoklady na spustenie

implementácie stratégií tými MAS, ktoré budú na to spÍňat všetky predpoklady a rovnako, aby bol

vytvorený priestor na financovanie prevádzkových nákladov zo strany všetkých činných MAS. V tomto

duchu očakávam I zo strany MAS, že budú pri svojej činnosti a plnení svojich záväzkov dostatočne

aktívne, dósledné a nápomocné riadiacemu orgánu.

Verím, že vo vyššie popísaných časových intenciách, v akých očakávam další vývoj

implementácie nástroja CLLD, bude zabezpečený i dostatočný priestor do konca roka 2023 na

zrealizovanie všetkých opatrení a cierov v území každej MAS.

Vážený pán predseda,

touto cestou si Vás zároveň dovoľujem vyzvat, aby ste z titulu Vášho postavenia komunikovali
smerom kjednotlivým MAS z územia Banskobystrického samosprávneho kraja obsah tohto listu. Jeho
znenie dávam taktiež na vedomie MAS Malohont, ktorá sa na mňa obrátila listom s
obsahovo totožným znením.

S pod‘akovaním a pozdravom

Vážený pán
Ján Lunter
predseda
Banskobystrický samosprávny kraj

Na vedomiE: MAS Malohont


