
Zápisnica z 1. zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

I ~~uár 2008

l. Hotel Crowne Plaza, Bratislava

DuŠan-Caploviè, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoloènos•, európske záležitosti, I'udské

oráva a menšiny, predseda MVVE

Ján Mikolaj, podpredseda vlády SR a minister školstva SR, podpredseda MVVE
¼ubomír Jahnátek, minister hospodárstva SR, podpredseda MVVE
Igor Federiè, vedúci Úradu vlády SR
všetci èlenovia a orizvaní úèastníclMonitorovacieho výboru ore vedomos~(!ekonomiku

podl'a prezenènej listiny v prílohe è. 1 (monitorovací výbor bol uznášaniaschopný)

I Miroslav Kováè. Sekretariát Monitorov~no výboru ore vedomostnú ekonomiku

Pavel Holík, generálny riaditel' Sekcieemópskej politiky a vedomostnej spoloènosti, Úrad vlády SR
- - - - ---

PrO2ram zas!dnutia:

Program zasadnutia bol s èasovým rozpisom oficiálne zaslaný všetkým riadnym èlenom, prizvaným

zástupcom, resp. pozorovatel'om z Európskej komisie.

1./ Otvorenie

2./ Príhovor zástupcu Európskej komisie

3./ Schválenie programu zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

4./ Navrhnutie a schválenie overovate¾a zápisnice

5./ Štatút a rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

6./ Operaèný program Výskum a vývoj

7./ Operaèný program Konkurencieschopnos• a hospodársky rast

8./ Operaèný program Informatízácia spoloènosti

9./ Rôzne

10./ Záver

Priebeh zasadania:

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (ïalej iba "MWE") otvoril a viedol
Dušan Èaploviè, podpredseda vlády SR pre vedomostn ú spoloènos•, európske záležitosti, l'udské

práva a menšiny, predseda MVVE. V úvode rokovania privítal prítomných èlenov MVVE, zástupcov
Európskej komisie, prizvaných zástupcov a expertov na rokovani. Ïalej ich oboznámil s programom
1. zasadnutia MVVE a boli odovzdané menovacie dekréty èlenom MVVE.
Èlenovia MVVE obdržali pred rokovaním MVVE príslušné dokumenty ku všetkým bodom rokovania.



K bodu 1./ Otvorenie

Dušan Èaploviè, predseda MVVE uviedol, že slovenská spoloènos• prešla za ostatných osemnás•

rokov rozsiahlymi zmenami. Vïaka týmto zmenám sa Slovensko nachádza v novej vývojovej fáze. Je
nevyhnutné, aby sa vytvoril kvalitný a moderný systém vzdelávania. Investície do vzdelávania majú

pozitívny efekt na ekonomiku štátu. Vzdelávacie systémy musia by• také, aby dokázali flexibilne

reagova• na potreby trhu. Nevyhnutná je podpora kvalitného výskumu a vývoja, nielen zvyšovaním

finanèných prostriedkov investovaných do výskumu a vývoja, ale aj lepším využívaním zdrojov tak,

aby zdroje neboli vyplytvané na prekrývajúce sa alebo rozdrobené aktivity. ZO strany štátu by malo ís•
hlavne o vytváranie dobrého prostredia pre vznik a podporu inovatívnych nápadov, malých
a stredných inovatívnych flrÍem ako uplatnenie výsledkov získaných výskumom a vývojom.

Informatizácia spoloènosti stimuluje ekonomický rast a produktivitu práce, vytvára nové pracovné
miesta a ekonomické aktivity, zvyšuje podiel pridanej hodnoty a koncentruje najvyšší inovaèný
potenciál. Potreba vzájomnej koordinácie a zabezpeèenia synergie intervencií v oblasti vedomostnej
ekonomiky vyplynula vzhl'adom aj na odporuèenie EK. Preto bol zriadený Monitorovací výbor pre

vedomostnú ekonomiku. Výbor je ustanovený v súlade so všeobecným nariadením Rady (ES) è.
1083/2006, kde podl'a èlánku 63 nariadenie umožòuje zriadi• pre niekol'ko operaèných programov

jeden monitorovací výbor.

Predseda MVVE konštatoval, že rokovania sa zo 48 èlenov MVVE zúèastòuje 46, èo znamená, že

monitorovací výbor je uznášaniaschopný. Èlenovia monitorovacieho výboru vyslovili súhlas
s úèas•ou: Vladimíra Èeèota, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, zástupcov koordinátorov
horizontálnych priorít V. Hanulákovej z MPSVR SR a M. Matyasovej z Úradu splnomocnenkyne

vlády SR pre rómske komunity, T. Perinu z Centrálneho koordinaèného orgánu a P. Karásza experta
za OP Informatizácia spoloènosti.

K bodu 2.1 Príhovor zástupcu Európskej komisie

Sabine Bourdy, Európska komisia v úvode predstavila delegáciu EK a oznámila zodpovednos•

jednotlivých zástupcov EK za konkrétny operaèný program, ktorí budú vystupova• ako kontaktné

osoby pre jednotlivé riadiace orgány (Jozef Stahl - OP Výskum a vývoj, Sean McGrade - OP
Konkurencieschopnos• a hospodársky rast, Rastislav Prokopiè - OP Infomatizácia spoloènosti).

Pogratulovala všetkým riadiacim orgánom k ukonèeniu schval'ovacieho procesu všetkých operaèných
programov v programovom období 2007 - 2013. Oznámila, že EK už uhradila pre SR zálohovú platbu

vo výške takmer 70 mil. EUR. Vzh¾adom na objem prostriedkov vyèlenených v rámci operaèných

programov zastrešených v rámci Monitorovacieho výboru pre vedomostn ú ekonomiku, zdôraznila
politický záväzok SR vo vz•ahu k plneniu ciel'ov obnovenej Lisabonskej stratégie. SR musí využi•

prostriedky plynúce z rozpoètu EÚ v rámci kohéznej politiky tak, aby bol viditel'ný prínos fondov EÚ

k budovaniu vedomostnej spoloènosti na Slovensku, zlepšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky
SR a jej príspevok pre konkurencieschopnos• EÚ ako celku. Podporila myšlienku vzniku

Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktorý umožní lepšiu koordináciu intervencií

troch dotknutých operaèných programov v kontexte budovania vedomostnej spoloènosti v SR

a dosahovaniu ciel'ov stanovených v Národnom strategickom referenènom rámci 2007 - 2013.

K bodu 3./ Schválenie programu zasadania Monitorovacieho výboru pre vedomostn ú ekonomiku

Dušan Èaploviè, predseda MVVE požiadal prítomných o vyslovenie pripomienok k navrhnutému

programu rokovania.

Na hlasovaní sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 46
Proti bolo: O

Zdržal sa: O

ProJ!:ram MWE bol schválenv bez ll.ozmeò~júcich návrhov.

Vladimír Èeèot, MV SR navrhol zaradi• zástupcu Ministerstva vnútra SR za riadneho èlena MVVE.
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Dušan Èaploviè, predseda MVVE uviedol, že k návrhu je potrebné v zmysle štatútu MVVE súhlasné
stanovisko štatutárnych zástupcov MŠ SR, MH SR a ÚV SR.

K bodu 4.1 Navrhnune a schválenie overovate¾a zápisnice

Hlasovania k návrhu na schválenie overovate¾a zápisnice Pavla Holíka, generálneho riadi/ela Sekcie
európskej politiky a vedomostnej spoloènosti. Úradu vlády SR sa zúèastnilo: 46 èlenov.
za bolo: 46
Proti bolo: O
Zdr/al sa: O
V zmysle návrhu bol za overova/ela zápisnice schválen v Pavel Holík.

K bodu 5./ Štatút a rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre vedomostn ú ekonomiku

Dulan Èaploviè, predseda MVVE uviedol, že Ministerstvo financií SR písomne navrhlo, aby Orgán

auditu bol na zasadnutiach MV ako pozorovatel' a nie ako èlen MV, pretože by mohlo prís• ku stretu
záujmov. Predseda MVVE navrhol túto pripomienku akceptova•. Predseda MVVE navrhol

pripomienku Ministerstva financií SR na zmenu textu v èl. 3, ods. l, písm. a) vypusti• slovo "zváži", a

v èl. 3, ods. l, písm. g) zmeni• "zváži a schval'uje" na "prerokuje" neakceptova•, nakol'ko text
v štatúte presne vychádza z nariadenia Rady (ES) 1083/2006.
Sabine Bourdy, Európska komisia v nadväznosti na proces výberu projektov uviedla, že kritériá pre
výber projektov musia by• transparentné ajasné, aby bolo možné prostredníctvom nich pridel'ova•
v období 2007 - 2013 prostriedky pre najlepšie projekty s najväèšou pridanou hodnotou. Upozornila
na dôležitos• prípravy kvalitných výberových kritérií v súvislosti s "compliance assessment" , ktoré je
nevyhnutným predpokladom pre vyplácania priebežných platieb zo strany EK.

Po zapracovaní vznesených pripomienok k štatútu sa uskutoènilo hlasovanie o vzatí na vedomie
celkového znenia štatútu, vrátane tých jednotlivých úprav, ktoré boli poèas MWE predložené. Na

hlasovaní k návrhu na uznesenie sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 46
Proti bolo: O
Zdržal sa: O

Uznesenie: Monitorovací výbor berie na vedomie štatút Monitorovacieho ~boru llre vedomostnú
ekonomiku s tÝm. že sa vvoracuie Dodatok È. J v zmvsle llri_oomienok.

Dulan Èaploviè, predseda MVVE oboznámil èlenov s rokovacím poriadkom MVVE

a s vyhodnotením pripomienkovania k rokovaciemu poriadku v priložených tabul'kách.

Slavomir Hatina, Zväz priemyslu Slovenska navrhol v èl. 7, bod b.3 vypusti• slovo "skrátenie"

lehoty 10 dní. D. Èaploviè, predseda MVVE odporuèil návrh akceptova•.
Milan Mulka, ZMOS požiadal o vysvetlenie úèasti na rokovaní pod¾a èl. 3, bod l a uviedol, že

v menovacom dekréte nemá uvedeného povereného náhradníka. D. Èaploviè, predseda MVVE

navrhol vypracovanie nových menovacích dekrétov s uvedením náhradníkov.

Sabine Bourdy, Európska komisia požiadala o vèasné zasielanie anglických verzií dokumentov do
EK.

Na hlasovaní k schváleniu rokovacieho poriadku MVVE s akceptovanými pripomienkami sa

zúèastnilo: 46 èlenov

za bolo: 46
Proti bolo: O
Zdržal sa: O

Uznesenie:' , . riadok Monitorova mostnú

ekonomiku v mienkami.

3



K bodu 6./ Operaèný pr(Jgram Výskum a vývoj

6.1 Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Výskum a vývoj
Ján Mikolaj, podpredseda MVVE oboznámil prítomných èlenov MWE s hodnotiacimi a

výberovými kritériami, podl'a ktorých budú hodnotené a vyberané projekty predkladané v rámci
Operaèného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 a informoval o procese

ich tvorby. Návrh hodnotiacich kritérií a výberových kritérií pre OP Výskum a vývoj, vrátane ich

popisu bol èlenom MV VE zaslaný elektronicky dòa 7. 1. 2008, prièom pripomienky mali možnos•

èlenovia MV VE predloži• do 16.1. 2008.
Clenom MV VE bolo predložené vyhodnotenie pripomienok èlenov MV VE ku kritériám.
Elena Gramatová, Slovenská akadémia vied, žiadala doplni• do Programového manuálu OP

Výskum a vývoj (ïalej len "PM") tvorbu partnerstieva konzorcií, vrátane výdavkov partnerov ako
oprávnených. Navrhla, aby sa v prípade konzorcií (partnerstiev) hodnotili všetky zúèastnené inštitúcie
a nielen hlavný predkladatel'. Žiadala možnos• hodnoti• projekt aj slovne, nielen bodovým systémom.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že sa aktuálne diskutuje k hodnotiacim a výberovým

kritériám. Na návrh hodnotenia konzorcií poznamenal, že je možné hodnoti• aj výhody z konzorcií pre
projekt, bude však ešte potrebné dopracova• ich štatút. Na druhú èas• pripomienky uviedol, že

hodnotitelia môŽu posúdi• projekt aj slovne, avšak problematickým sa stáva vyhodnocovanie takéhoto
posúdenia, ktoré oproti èíselnému hodnoteniu nie je exaktne porovnatel'né.
Sabine Dourdy, Európska komisia uviedla, že hodnotiace kritériá, ako aj výberový proces musia by•
presne definované a transparentné. Ocenila, že MŠ SR uplatnilo pri tvorbe hodnotiacich a výberových
kritérií princíp partnerstva.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že pre hodnotitel'ov bude vypracovaný manuál pre

hodnotenia žiadostí o nenávratný finanèný príspevok. Okrem toho hodnotitelia absolvujú aj školenia.

Na hlasovaní k schváleniu návrhu hodnotiacich a výberových kritérií pre OP Výskum a vývoj sa
-' .. . .J ~... ",

6.2 Programový manuál k OP Výskum a vývoj
Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že cie¾om programového manuálu je zabezpeèi•

prepojenie medzi strategickou úrovòou (operaèný program) a projektovou úrovòou. Programový
manuál obsahuje podrobnejšie rozpracovanie operaèného programu na úroveò opatrení z h¾adiska ich
obsahu ako aj finanèného plánovania.
Elena Gramatová, Slovenská akadémia vied zopakovala žiados• o dopracovanie otázky systému

partnerstieva konzorcií pri projektoch, ako aj ich hodnotenie, vrátane doplnenia výdavkov partnerov
ako oprávnených.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že možnos• vytvárania partnerstiev prj projektoch je
možná a výdavky partnerov po dohode s Ministerstvom financií SR sú oprávnené pre financovanie

v rámci OP Výskum a vývoj. Samotné pravidlá pre financovanie výdavkov partnerov sú technikou,

ktorá bude vypracovaná v súlade s princípmi finanèného riadenia štrukturálnych fondov EÚ.
Vladimir Bále!, Slovenská rektorská konferencia (SRK) uviedol, že v kapitole 1.1.1.6 Oprávnené a
neoprávnené výdavky je veta "Výdavky musia by• prijímatel'om uhradené pred ich certifikáciou zo
strany certifikaèného orgánu" v rozpore so systémom financovania, tzv. koncepciou finanèného
riadenia fondov ERDF, ktorá by mala by• realizovaná predÍženim splatnosti faktúr. V tabu¾kách 8, 12,
16 a 24 žiadal zmeni• text "vedecko-technologické parky pri vysokých školách" na "vedecko-
technologické parky vysokých škôl". Požiadal doplni• v èasti 1.4.2.6 ako novú položku Oprávnené a
neoprávnené výdavky medzi oprávnené výdavky aj "výstavbu, rozšírenie alebo technologické
vybavenie budov výskumných centier a technologických inovaèných centier, vedecko-
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za b%: 45

Proti b%: O
ZdržaJ sa: /

Uznesenie: Monitorovací wbor pre vedomostn ú ekonomiku schva¾uje ..Hodnotiace a ~berové

kritériá r ro'e redk/adané v rámci eraèného ro amu V'skum a 'o' v ro vo

období 2007-20/3 cc v navrhovanej podobe svoJu s BrijatVmi l2rioomienkami.



technologických parkov verejných vysokých škôl". Podporil E. Gramatovú v problematike vytvárania

konzorcií pri riešení projektov a financovaní výdavkov partnerov ako oprávnených.
Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že návrh doplnenia novej položky medzi oprávnené

výdavky bude zvážený. V prípade konzorcií opä• zdôraznil, že náklady, výdavky partnerov budú

oprávnené. Sporná veta v kapitole 1.1 .1.6 Oprávnené a neoprávnené výdavky bude nahradená vetou
"Vynaložené výdavky musia by• zo strany prijímatel'a uhradené pred ich certiftkáciou zo strany
certifikaèného orgánu". Text "vedecko-technologické parky pri vysokých školách" bude upravený na
"vedecko-technologické parky vysokých škôl.
Slavomír Hatina, Zväz priemyslu Slovenska vyjadril podporu zástupcom SAV a SRK v otázke

konzorcií a navrhol dopracova• uvedenú problematiku, najmä èo sa týka definície slova "partne•'.

Poukázal na možný konflikt vzh¾adom na to, že slovo partner sa používa aj v súvislosti s èinnos•ou
monitorovacieho výboru a taktiež, že v OP Výskum a vývoj sú výdavky partnera neoprávneným

výdavkom. V súvislosti so všetkými 3 operaènými programami (OPVaV, OPIS, OPKaHR) dal do

pozornosti nevyhnutnos• preddavkového financovania pre riešitel'ov projektov z malých a stredných
podnikov, ktorí sa èasto stretávajú s nedostatkom finanèných prostriedkov na realizáciu projektov.
Požiadal, aby bolo explicitne zadefinované, že malí a strední podnikatelia môžu žiada• o preddavky.

Požiadal, aby sa medzi oprávnených prijímatel'ov všetkých troch OP boli doplnené aj napr. aj zväzy,

združenia a komory.

Ján Mikolaj, podpredseda MWE uviedol, že v prípade OP Výskum a vývoj sa projektov môžu

zúèastòova• aj zväzy, združenia a komory. O vyjadrenie sa k pred financovaniu (zálohovým platbám)
pre malé a stredné požiadal zástupkyòu certifikaèného orgánu - MF SR.
Marcela Zubriczká, MF SR uviedla, že všetky OP sa riadia rovnakým systémom fmanèného riadenia

štrukturálnych fondov EÚ, ktorý bol schválený vládou SR, a tým je financovanie pre súkromný sektor
zabezpeèované systémom refundácie a systém pred financovan ia nie je možný. Požiadala o úpravu
textu v súvislosti s pripomienkou p. Báleša týkajúcou sa preformulovania textu, vety " Výdavky musia
by• prijímatel'om uhradené pred ich certifikáciou zo strany certifikaèného orgánu" z dôvodu
jednoznaènosti a súladu so systémom riadenia štrukturálnych fondov.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že fonnulácia bude upravená.

Slavomír Hatina, Zväz priemyslu Slovenska nadniesolotázku možnosti odporúèaní MVVE vo

vz•ahu k relevantným materiálom schval'ovaných vládou SR.
¼ubomír Klobušiak, Trnavský samosprávny kraj reagoval na iniciatívu p. Báleša, ktorý žiadal

doplni•/preformulova• èas• súvisiacu s oprávnenými výdavkami. P. Klobušiak požiadal, aby bolo

súèasné znenie zachované, pretože by mohlo dôjs• k zabráneniu budovania regionálnych inovaèných
centier.

Ján Mikolaj, podpredseda MWE uviedol na margo kapitoly oprávnených výdavkov, že nebolo

v úmysle z textu nieèo vy púš•a•, ale iba doplni•. Text bude doplnený o slovo "rozšírenie".
Tibor Gregor, Klub 500 namietal, že daný návrh sa týka len verejných vysokých škôl, èím
obmedzuje iné. Požiadal, aby sa v diskusii k uvedenému pokraèovalo, až keï bude návrh predložený

písomne.

Ján Mikolaj, podpredseda MWE na pripomienky ¼. Klobušiaka, V. Báleša a T. Gregora ohl'adom

doplnenia, resp. preformulovania kapitoly oprávnených výdavkov uviedol, že do spornej èasti
oprávnených výdavkov bude doplnené slovo "rozšírenie" do pôvodnej verzie textu, pretože ostatné
návrhy predmetné výdavky skôr obmedzovali, ako rozširovali. Poukázal na to, že všetky výdavky
musia ma• vz•ah k projektu.

Sabine Bourdy, Európska komisia poukázala na existenciu programu JEREMIE a uviedla, že hoci je

ešte stále v procese negociácií odporuèila. aby sa èlenovia monitorovacieho výboru s ním oboznámili.
Podobne odporuèila aj v prípade pripravovanej siete regionálnych inovaèných centier. Uviedla, že
spôsob financovania projektov je samostatná záležitos• v kompetencii každého èlenského štátu a EK

neurèuje finanèné toky pre jednotlivé typy subjektov.
Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že vyjadrenia èlenov MV týkajúce sa predfinancovania,

zálohových platieb pre malé a stredné podniky budú brané ako odporuèenia vláde SR a požiadal MF
SR, aby sa predmetn ou problematikou zaoberalo.

Marcela Zubriczká, MF SR uviedla, že poskytovanie zálohových platieb priamo ovplyvòuje štátny

rozpoèet a v prípade, že by projekty malých a stredných podnikov boli predfmancovávané, došlo by
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k nedostatku finanèných prostriedkov v štátnom rozpoète SR. V súvislosti s programom JEREMIE
uviedla, že MF SR odoslalo na medzirezortné pripomienkové konanie strategický dokument

navrhujúci možnosti implementácie programu JEREMIE na Slovensku. Po schválení vládou SR budú

PM jednotlivých operaèných programov zosúladené, doplnené v súlade s uvedeným dokumentom.

Milan Mulka, ZMOS poukázal na nedostatky v systéme platieb, ktoré meškajú 10-15 mesiacov.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE na pripomienku M. Mušku uviedol, že nedostatky sa týkali najmä

Európskeho sociálneho fondu a obdobia rokov 2004-2006. Uviedol, že administratívne kapacity boli
dobudované a stav z programového obdobia 2004-2006 by sa nemal opakova•.
Peter Reiner, Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení SR upozornil prítomných na riziko

poznámky pod èiarou v tabu¾ke súvisiacej s intenzitou pomoci pre oprávnených prijímate¾ov, nako¾ko
Bratislavský kraj by bol znaène ohrozený. Na záver sa spýtal, èi pod¾a predloženého PM bude možné
vybudova• vedecko-technologický park v Bratislave prostredníctvom schémy štátooj pomoci.

Ján Mikolaj, MŠ SR uviedol, že v otázke oprávnených prijímate¾ov považoval súèasnú formuláciu za
postaèujúcu a navrhované úpravy budú zvážené. Uviedol, že štátna pomoc v rámci prioritnej osi 4

bude plati• aj pre Bratislavský kraj.

Ivan Rybárik, Itátny tajomník wf SR na pripomienku S. Hatinu uviedol, že v rámci OP KaHR,

bude musie• žiadate l' preukáza• spolufinancovanie vo výške 50% a refundácia bude môc• by•

realizovaná aj èiastkovo. Finanèná èiastka sa postupne vracia podl'a toho, ako sa implementuje projekt.
Monika Beòová, Bratislavský samosprávny kraj požiadala o vysvetlenie, èi bude možné vytváranie
a financovanie regionálneho inovaèného centra v Bratislavskom kraji.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že formulácia v OPVaV týkajúca sa budovania
a podpory regionálnych centier je všeobecného charakteru a obsahuje aj rámcovú aktivitu dotýkajúcu
sa vytvárania regionálnych centier v Bratislavskom kraji (aktivita 4.2.5 v rámci prioritnej osi 4). Dalej
uviedol, že Bratislavský samosprávny kraj bude oprávneným prijímatel'om pre túto aktivitu 4.2.5.

Konkrétna podoba RIC nieje ešte uzavretá, bude schválená vládou SR. V rámci OPVaV sa po dohode

s EK vytvára možnos• pre K:h financovanie.

Milan Mulka, ZMOS požiadal o zváženie o podpory kompetenèných centier v podmienkach miest

a obcí.

Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že je potrebné zváži• právnu subjektivitu, prijímate¾

musí by• jasne definovaný.
Juraj Blanár, Žilinský samosprávny kraj žiadal doplni• postup, podl'a ktorého sa bude postupova•

pri výbere projektov v prípade ich rovnakého bodového hodnotenia, resp. rovnosti bodov.
Ján Mikolaj, podpredseda MVVE uviedol, že uvedené je súèas•ou výberového kritéria è. 3.
Peter Fodrek, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií poukázal na rozliènú
metodiku financovania subjektov zo súkromného a verejného sektora. Vyzval èlenov MV, aby

požiadali o zjednotenie týchto postupov financovania.

Na hlasovaní k návrhu Programového manuálu k Operaènému programu Výskum a vývoj sa

zúèastnilo: 46 èlenov

za bolo: 45
Proti bolo: O
Zdržal sa: J

Uznesenie: Monitorovací wbor ore vedomostnú ekonomiku berie na vedomie Programovv manuál k

Ooeroènému orO2Tamu VVskum a vVvQi sDolu s oriia!Ýmiorioomienkami.

i možností štát oètu SR bola zvážená možnos•

re malé a stredné

K bodu 7./ Operaèný program Konkurencieschopnost' (l Ilospodársky rast

Ivan Rybárik, MII SR struène oboznámil prítomných s faktami týkajúcimi sa schválenía MH SR ako

Riadiaceho orgánu pre Operaèný program Konkurencieschopnos• a hospodársky rast (ïalej len "RO
pre OP KaHR") a procesom prípravy a schválenia OP KaHR Európskou komisiou. Vyslovil vïaku

zástupcom Európskej komisie za spoluprácu ako v predchádzajúcom programovom období 2004 -
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2006, tak aj pri negociáciách týkajúcich sa OP KaHR. V skratke oboznámil prítomných s obsahom

a zameraním OP KaHR a uviedol materiály predložené RO pre OP KaHR, a to "Návrh hodnotiacich

kritérií pre niektoré opatrenia (resp. podopatrenia) Operaèného programu Konkurencieschopnos•

a hospodársky rasr' a "Návrh Programového manuálu Operaèného programu Konkurencieschopnos•

a hospodársky rast".

7.1 Hodnotiace
a hospodársky rast

a výberové kritériá k
Operaènému Konkurencieschopno.\'t'progr(lmU

Iveta Pabilov~ MH SR bližšie oboznámila prítomných s "Návrhom hodnotiacich kritérií pre niektoré
opatrenia (resp. podopatrenia) Operaèného programu Konkurencieschopnos• a hospodársky ras•'o
Doplnila, že pri ich priprave sa vychádzalo zo zamerania OP KaHR aktualizovaného usmernenia

CKO è. 2/2006, aktuálnej verzie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohémeho fondu pre

programové obdobie 2007-2013 a praktických skúseností z minulého programového obdobia. Uviedla,
že predkladané hodnotiace kritériá sú zamerané na podporu súkromného sektora a že hodnotiace
kritériá pre verejný sektor budú predložené na schválenie èlenom MVVE formou per rollam.

Vysvetlila proces pripomienkového konania s vyjasnením neakceptovaných pripomienok s ich

predkladate¾mi, ako aj zapracovanie dodatoèných relevantných pripomienok MF SR. Doplnila, že

pripomienky jednotlivých subjektov sa týkali aj horizontálnych priorít, kde do predložených
hodnotiacich kritérií bolo zapracované kritérium trvalo udržatel'ného rozvoja a kritérium rozvoja

informaèných a komunikaèných technológií. Následne MH SR oslovilo aj Urad splnomocnenkyne

vlády SR pre rómske komunity a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny SR ako koordinátorov ïalších horizontálnych priorít. Koneèná verzia

predkladaného materiálu bude doplnená o kritériá týchto horizontálnych priorít. Na základe

pripomienok EK predložených pred zasadnutím MVVE bude upravené aj vážené bodové hodnotenie
kritéria "Vhodnos• a úèelnos• projektu" a znížené vážené bodové hodnotenie kritéria "Spôsob
realizácie projektu";
Slavomír Hatina, Zväz priemyslu Slovenska požiadal, aby v hodnotiacich kritériách pre opatrenie

1.3, bol zmenený bod È. 4.4, ktorý je zameraný na súlad ciel'ov projektu s ciel'mi aktuálneho

rámcového programu Spoloèenstva pre vedu, výskum a inovácie na súlad cie¾ov projektu s cie¾mi

a zámermi inovaènej stratégie Slovenskej republiky schválenej vládou Slovenskej republiky na roky
2007 -2013 uznesením È. 265/2007.
Ivan Rybárik, MH SR uviedol, že bude v plnom jej znení akceptovaná a zapracovaná.
Sabine Bourdy, EK požiadala o struènú prezentáciu hodnotiaceho procesu, ako aj urèenia miesta kde

sa nachádzajú výberové kritériá, resp. aké sú výberové kritériá a èi hodnotiaca komisia posudzuje

žiadosti na základe poradia stanoveného z výsledkov odborného hodnotenia.

Iveta Pabilová, MH SR uviedla, že výberové kritériá vyplývajú z nastaveného systému hodnotenia

projektov, kde sú jednoznaène zadefmované 3 fázy: formálna kontrola, technicko-ekonomické
hodnotenie a výberová komisia. Výberové kritériá sú súèas•ou rokovacieho poriadku výberovej

komisie. Potvrdila, že výberová komisia pri posudzovaní projektov vychádza z poradia stanoveného
na základe výsledkov odborného hodnotenia.

Na hlasovaní k schváleniu Návrhu hodnotiacich kritérií k Operaènému programu

Konkurencieschopnos• a hospodársky ra.\'t sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 46
Proti bolo: O
Zdržal sa: O

Uznesen;

niektoré o

rast vn
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7.2 Programový manuál k Operaènému programu Konkurencieschopnost' a hospodársky rast

Iveta Pabišová, MH SR bližšie oboznámila prítomných s "Návrhom Programového manuálu

Operaèného programu Konkurencieschopnos• a hospodársky rast" (ïalej len "programový manuál"),

postupmi jeho vypracovania, jeho obsahom a zameraním. Uviedla, že predmetný programový manuál
bol vypracovaný RO pre OP KaHR a aktualizovaný v nadväznosti na schémy štátnej pomoci a schémy

pomoci de minimis, ktoré boli vypracované v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi MH SR. Po

úprave schém v nadväznosti na pripomienky MF SR bude programový manuál doplnený. Programový
manuál bol predmetom pripomienkového konania, do ukonèenia ktorého neboli doruèené žiadne

pripomienky. Po stanovenom termíne boli doruèené pripomienky MF SR, ktorých vyhodnotenie je

priamo predložené.

Monika Beòová, Bratislavský samosprávny kraj informovala sa na možnos• zapojenia BSK do

spoloènej prezentácie regiónov Slovenska na výstavách.
Ivan Rybárik, MH SR uviedol, že predmetná otázka by mala by• smerovaná najmä na zástupcov EK
a Ministerstva fmancií Slovenskej republiky, nakol'ko MH SR tento problém vníma už dlhodobejšie.

V programovom období 2004 - 2006 rieši MH SR s MF SR uvedenú otázku v Opatreni 2.3

Sektorového operaèného programu Priemysel a služby. MH SR je nútené spolupodiel'a• sa na

celkových nákladoch národného projektu tohto opatrenia vo výške 4, I %, v prípade aktivít kde je

prezentovaný Bratislavský kraj. Ubezpeèil otom, že MH SR sa touto otázkou naïalej zaoberá, resp.

v súèasnosti je vyèlenená urèitá èiastka, ktorou bude možné podpori• aktivity v cestovnom ruchu pre
Bratislavu. Zároveò požiadal o vyjadrenie k tomuto problému M. Zubriczkú z MF SR.
Marcela Zubriczká, MF SR potvrdila, že v rámci OP KaHR, ktoré je zamerané na všetky regióny
mimo Bratislavy, nie je možné prepláca• výdavky týkajúce sa akýmkol'vek spôsobom Bratislavského
kraja; uvedené malo byt' riešené v rámci OP Bratislavský kraj.
Sabine Bourdy, EK potvrdila stanovisko M. Zubriczkej z MF SR.
Iveta Pabišová, MH SR doplnila, že úèas• BSK na výstavách nie je neprípustná, avšak je nevyhnutné

si náklady hradi•.

Monika Beòová, BSK vysvetlila, že ak existuje spoloèný projekt, aby v òom bola tiež propagácia

BSK, aj keï by to bude hradené zo zdrojov mimo ŠF. Súhlasila s neskorším termínom konzultovania

problému s MH SR.
Peter Reiner, AZZZ uviedol tri požiadavky na vysvetlenie z oblasti energetiky od MH SR, týkajúce

sa obsahu programového manuálu k zvýšeniu výkonu z 5MW na 80 MW a zapracovania novej

smernice EK do materiálov a definície absorpènej kapacity podnikov z hl'adiska inovácii.

Ivan Rybárik, MH SR uviedol, že RO pre OP KaHR sa bude pripomienkami zaobera•.

Slavomir Hatina, ZPS sa informoval, èi je možné zosúladi•, aby aj v OP KaHR boli oprávnenými

prijímatel'mi zamestnávate¾ské zväzy, komory atï.

Ivan Rybárik, MH SR uviedol, že to nieje možné, nako¾ko OP KaHRje urÈený najmä pre súkromný
sektor a èlenovia týchto zväzov sú podnikatel'ské subjekty, ktoré môžu samostatne podáva• projekty.

Na hlasovani k "Návrhu Programového manuálu Operaèného programu Konkurencieschopnos•
a hospodársky rast" sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 46

Proti bolo: O

Zdržal sa: O

Uznesenie: Monitorovací wborDre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie Proí!ramo~ manuál k
. mu Konkurenciescho omienok èlenov MV.

K bodu 8./ Operaèný program Informatizácia spoloènosti

Štefan Adamec, poradca predsedu vlády a koordinátor RO OPIS, predniesol úvodné slovo v

zastúpení vedúceho Úradu vlády SR Igora Federièa. Oboznámil èlenov výboru struène

s predloženými materiálmi a so spôsobom vyhodnotenia vznesených pripomienok k materiálom.

Nasledovala diskusia k programovému manuálu a k hodnotiacim kritériám pre výber projektov

v rámci OPIS.
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Vladimír Èeèot, MV SR vzniesol pripomienku k nedostatoènému zaèleneniu Ministerstva vnútra SR

do systému riadenia a implementácie OPIS vzhl'adom na kompetencie tohto ministerstva v oblasti

verejnej správy.
Juraj Dillinger, MK SR uviedol, že odborný priestor pre Ministerstvo vnútra SRje v rámci prioritnej

l OPIS a zdôraznil, že Ministerstvo kultúry je v pozícii odborného garanta výluène vo vz•ahu

k prioritnej osi 2 OPIS.
Peter Reiner, AZZZ upozornil na potrebu zapojenie Ministerstva vnútra SR do procesu

informatizácie verejnej správy.

Pavel Bojòanský, MF SR uviedol, že Ministerstvo vnútra SR bude významným prijímatel'om pomoci

pre projekty informatizácie verejnej správy. Taktiež upozornil na to, že ústredným orgánom štátnej

správy je Ministerstvo financií SR a zodpovedá za informatizáciu spoloènosti na všeobecnej úrovni.
Monika Beòová, BSK vzniesla otázku týkajúcu sa prepojenia a kompatibility opatrení informatizácie

v rámci OP Bratislavský kraj s opatreniami informatizácie v rámci OPIS.
Štefan Adamec, ÚV SR uviedol, že vzhl'adom na vytvorenie spoloèného monitorovacieho výboru pre
problematiku vedomostnej ekonomiky bolo potrebné, aby poèet èlenov monitorovacieho výboru bol
za jednotlivé operaèné programy primeraný tak, aby tento orgán nebol neúmerne vel'ký a nefunkèný

a aby mohol efektívne pracovat'. Súèasne však upozornil na existenciu Interného dozorného

a monitorovacieho výboru a Partnerstva pre OPIS, ktoré budú fórami, kde budú prejednávané

jednotlivé konkrétne otázky týkajúce sa OPIS. Prepojenos• OPBK v èasti informatizácia s OPIS je

zabezpeèená, prièom aktivity, ktorých beneficientmi budú obyvatelia Bratislavského kraja a ktoré nie

sú zaèlenené do oprávnených aktivít OP Bratislavský kraj, bude potrebné dofinancova• z národných
zdrojov. Ide predovšetkým o projekty s celoplošným dopadom, kde èas• vyèíslená na základe princípu

pro rata bude financovaná zo štátneho rozpoètu.

Pavel Bojòanský, MF SR uviedol, že kompatibilita informatizácie Bratislavského kraja je riešená vo

viacerých dimenziách, predovšetkým ide o horizontálnu prioritu informaèná spoloènos• v rámci

NSRR, ale tiež o pripravovanú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS) .

8.1 Hodnotiace a výberové kritériá k Operaènému pr(Jgranlu InfornlatiZlícia spoloènosti

Štefan Adamec, ÚV SR na otázku ¼. Klobušiaka z Trnavského samosprávneho kraja, ohl'adom

èlenenia kritérií pre výber projektov podl'a jednotlivých prioritných osí OPIS uviedol, že aj
v nadväznosti na pripomienky EK, budú kritériá èlenené pod¾a prioritných osí.
Pavol Tarina, Splnomocnenec vlády SR pre informaènú spoloènos• vzniesol otázku

k hodnotiacemu kritériu týkajúceho sa súladu koncepcie rozvoja informaèných systémov žiadate¾ov

s NKIVS. Uviedol, že NKIVS nebola doteraz schválená a z toho dôvodu je aplikácia tohto kritéria
možná až keï vstúpi do platnosti po schválení vládou SR.

Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu položil otázku ohl'adne èasového harmonogramu prijatia
NKIVS a vypracovania štúdií uskutoènitel'nosti pre jednotlivé prioritné osi. Uviedol, že vzhl'adom na
platný zákon o informaèných systémoch verejnej správy je nutné, aby horeuvedené kritérium bolo

súèas•ou hodnotiacich kritérií.
Pavel Bojòanský, MF SR uviedol, že NKIVS bude v mesiaci február 2008 predložená na

pripomienkové konanie a že zo zákona o informaèných systémoch verejnej správy nevyplýva
súvislos• predloženia koncepcie rozvoja informaèných systémov povinných subjektov so schválenim

NKIVS.
Štefan Adamec, ÚV SR uviedol, že proces prípravy verejného obstarávania pre štúdie

uskutoènitel'nosti prebieha a bude ukonèený v krátkom èase.
Juraj Dillinger, MK SR vyjadril súhlas so zapracovaním pripomienok Ministerstva kultúry SR ku

kritériám pre výber projektov.

Na hlasovaní k návrhu hodnotiacich a výberových kritérií pre Operaèný program Informatizácia
spoloènosti v predloženom návrhu spolu s návrhom dopracovania kritérií. ktoré boli predložené vo

vyhodnocovací ch tabu¾kách è. l a 2. sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 38
Proti bolo: l
Zdržalsa:8
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Uznesenie: Monitorovací wbor ore vedomostnú ekonomiku schválil Návrh hodnotiacich a yjberoMh
kritérií olu s návrhom do racovania kritérií

ktoré bOli oreatozene vo wnoanocovaclcn tabu¾kách é. / a Z.

Osobitne bolo hlasovanie o návrhu za prijatie pripomienky Splnomocnenca vlády pre informaènú
spoloènos• P. Tarinu

za bolo: I
Proti bolo: 21
Zdržal sa: 24
Štefan Adamec po vyhodnoten[ hlasovania konštatoval, že pripomienka nebola akceptovaná.

8.2 Programový mtlnuál pre Opertlèný program Jnformat;zác;a spoloènost;

Štefan Adamec, ÚV SR viedol diskusiu k Programovému manuálu OPIS.
Milan Muška, ZMOS navrhol, aby pri opatrení 1.2 OPIS boli medzi prijímatel'mi pomoci doplnené

združenia obcí a miest, taktiež navrhol odstránenie obecných a mestských úradov, keïže tieto nemajú
právnu subjektivitu. Rovnakú úpravu navrhol v opatrení 3.1 OPIS.
Vladimír Báleš, Slovenská rektorská konferencia navrhol doplni• medzi prijímatel'ov pomoci

verejné vysoké školy.
Ján Majerský, ZSPS vzniesol otázku týkajúcu sa neoprávnenosti DPH, navrhol zahrnutie DPH medzi
oprávnené výdavky.

Marcela Zubriczká, MF SR uviedla, že pre oprávnenos• DPH platia jednotné pravidlá, ktoré nie je

možné meni•.

Monika Beòová, BSK požiadala o zapracovanie problematiky synergie Bratislavského kraja do

programového manuálu OPIS.

Juraj Dillinger, MK SR upozornil, že pre úèel programového manuálu postaèuje všeobecná kategória

verejnoprávna inštitúcia a nie je potrebné explicitné uvedenie verejných vysokých škôl.

Na hlasovaní k návrhu Programového manuálu k Operaènému programu Informatizácia spoloènosti
sa zúèastnilo: 46 èlenov
za bolo: 45
Proti bolo: O
Zdržal sa: J

Uznesenie: Monitorovací vVbor Dre vedomostn ú ekonomiku berie na vedomie Programo¾i manuálllre
raè ' ro am In ormatizácia s loènosti v redložene' verzii .\" do racovaním rednese 'ch

RriDomienok èlenov MV.

K bodu 9.1 Rôzne
K bodu è. 9 Rôzne sa neuskutoènilo rokovanie

K bodu 10./ Záver

Dušan Èaploviè, predseda MVVE na záver zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú

ekonomiku uviedol, že je potrebné aby Operaèné programy Konkurencieschopnos• a hospodársky
rast, Výskum a vývoj a Informatizácia spoloènosti prispievali vzájomnou synergiou k rozvoju
vedomostnej spoloènosti. Poïakoval prítomným, hlavne zástupcom Európskej komisie pod vedením

Sabine Bourdy, za kvalitné diskusné príspevky a poprial ve¾a úspechov pri realizácii Lisabonskej

stratégie a nového programovacieho obdobia 2007 - 2013.
S. Bourdy, Európska komisia na záver zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú
ekonomiku uviedla. že po schválení kritérií pre výber projektov je potrebné pokraèova• v procese tak.
aby implementácia projektov mohla zaèa• èo najskôr. Zdôraznila dôležitos• komunikácie so všetkými

zložkami, vrátane EK. Vyjadrila podporu všetkým subjektom zapojeným do procesu prípravy

a implementácie dotknutých operaèných programov a vyjadrila nádej, že na ïalšom zasadnutí

monitorovacieho výboru budú viditel'né prvé pozitívne výsledky pomoci z fondov ES.
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Zapísal: Miroslav Kováè, Sekretariát Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku,
Peter Mravec, Riadiaci orgán pre Operaèný program Výskwn a vývoj

Katarína Kurucová. Riadiaci orgán pre Operaèný program Konkurencieschopnos•

a hospodársky rast
Marek Èanecký, Riadiaci orgán pre Operaèný program Informatizácia spoloènosti

V Bratislave, dòa 21. januára 2008

Zapisovate}': Miroslav Kováè, Sekretariát Monitorovacieho výboru iku,
Úrad vlády SR

Overovatel': Pavel Holik, generálny riaditel' Sekcie európske' nosti,
Úrad vlády SR

Predseda Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku: Dušan vaploviè,
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoloènost'., európske záležitosti, l'udské
práva a menšiny



21. 1.2008 - Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Èlen výboru Rezort I Organizácia
/ ""

I Podpredseda vlády SR pre vedOmostnú spoloènos•, európske-
záležitosti, ~ské práva a menšiny --

Èaploviè Dušan ili
bt1Mikolaj Ján Podpredseda vlády SR a minister školstva

Jahnátek ¼ubomír Minister hospodárstva SR

Federiè Igor Vedúci Uradu vlády SR

Riadiaci orgán OPIS
Adamec Štefan

~,'

Slovenská rektorská konferencia -iL
Báleš Vladimír

~

Zilinský samosprávny krajBlanár Juraj

Sprostredkovate¾ský orgán pod riadiacim orgánom OPIS (MF SR)Bojòanský Pavel
~.

1Bušo Milan Konfederácia odborových zväzov

Ministerstvo kultúry SRDillinger Juraj

Agentúra Ministerstva školstva SRpre štrukturálne fondy EU

Drgová Alexandra
- --

Sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ Minist. školstva SR
Fatyková Helena

Bratislavský samosprávny krajFlašíková - Beòová Monika

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizáciiFodrek Peter

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (MH SR)Gavorová Svetlana
~

Slovenská akadémia viedGramatová Elena if/~
Klub 500Gregor Tibor (\

~A#)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (MH SR)Hajaš Peter

Zväz priem)

IHatina Slavomír
". j'

Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoloènoSttUv SRiHolík Pavel

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Hulmanová Mária

Partnerstvá pre prosperituIštván Milan
kc~:- ~J

Sekcia riadenia a implementácie zahraniènej finanènej pomoci
ÚVSR

.Ištvánffy Ivan /?-
Trnavský samosprávny krajKlobušiak ¼ubomír

~Slovenská obchodná a priemyselná komoraKollárik Peter

Ministerstvo pôdohospodárstva SRKopaèka Pavol

Riadiaci orgán OP VaV
Kováèiková Miriam ~

Slovenska



.
~Ministers~opravy, pôšt a telekomunikácií SRKrak Ján

ITrenèian~ samospráWy krajIKrižan Miroslav

~vsk'ILacko Karol

IOrgán auditu (MF SR)
.1..:J t\Laclavík Jozef

IÚstav informatiky Slovenskej ~émie vied,aclavík Michal
~

[Banskobystrický samosprávny kraj
::tt_1lfd ';t

Lebeda Roman

TelekomunikaènÝ úrad SR 74-..:ILu~
!Zväz stavebných ~aterov SlovenskaIMajerský Ján

[Košický si.'Mitterpák Marek
~

!Združenie miest a obci Slovenska
IMuška Milan

'Riadiaci orgán OPKaHR ~IPabišová (veta

Nitriansky samosprávny krajPsotová Helena
~-

IAsociácia zamestnávate¾ských zvlzov a združení SRIReiner Peter

'Štátny tajo~Mi1iis~tva hosf)O(fárstva SRIRybárik Ivan

l?-~~T Asociácia Slovenska
ISabaka JuraL

ICentrálny koordinaèný orgán (MVRR SR)ISántai Michal Inrt'
~~Splnomocnenec vlády SR pre infonnaènú spoloènostITarina Pavol

IAsocíáci3 bánknèovskv Ladislav

~7~~~-ISlovens~ovaèná a energetická agentúra (MH SR)IVaviinek Martin
-

Tajomník monitorovacieho výboru
IZemko Ivan

[Certifikaèný orgán (MF SR)
CM
~Zubriczká Marcela

.mosprávny kraj

'jè Peter

irávny krai



Úrad splnomocnenkyòe vlády SR pre rómske komunit}
IIMatyasová Monika

IMinisterstvo fmancií SRIKarasz Pavol
.-

k:~'-4;...s::::~
-

Ministerstvo hospodárstva SR
I ' -'

Kuèmás Pavol

IStále zastú~e SR ~ Európskej komisiiKukuèková - Tomková Katarína

~~¾i ~/EUHl,(/tIt'l~/"
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