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Predmet písomného postupu: Hodnotiace kritériá pre projekty z OPV

V priebehu implementácie OPV boli zo strany koordinátorov horizontálnych priorít Trvalo
udržateľného rozvoja (ďalej „HP TUR“) a horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (ďalej
„HP RP“) identifikované určité potreby na úpravu hodnotiacich kritérií. Riadiaci orgán pre
Operačný program Vzdelávanie (ďalej „RO pre OPV“) preto spracoval návrh revízie
Hodnotiacich kritérií pre výber projektov. Zmena sa týkala otázok určených pre posúdenie
príspevku projektu k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority HP TUR a HP RP.
Otázka D1 v pôvodnom znení „Je k aktivitám a k ich výstupom uskutočňovaným pre potreby
cieľovej skupiny rovný prístup?“ bola nahradená návrhom zo strany koordinátora HP RP
v znení: Vykazuje projekt zabezpečenie rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí
(predchádzanie všetkým formám diskriminácie) svojimi aktivitami, ich výstupmi či zložením
cieľovej skupiny? Dôvodom bolo, že pôvodné znenie otázky nedostatočne pokrývalo všetky
aspekty príspevku k cieľom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. Otázku bolo potrebné
koncipovať širšie a zrozumiteľnejšie.
Otázka F1 v pôvodnom znení „Uvádza žiadateľ relevantné interné politiky/stratégie
znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie?“ bola nahradená návrhom
koordinátora HP TUR v znení: „Prispieva projekt svojimi aktivitami k cieľom horizontálnej
priority trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa zabezpečil inkluzívny rast znevýhodnených a
marginalizovaných skupín?“. Koordinátor HP TUR vo svojom stanovisku dôvodí, že trvalo
udržateľný rozvoj sa skladá z troch zložiek a to ekonomickej, environmentálnej a sociálnej. V
rámci SKI HP TUR boli identifikované zložky HP TUR vo vzťahu k OPV a to ekonomická a
sociálna, ktorých napĺňaním sa zabezpečí hlavný cieľ HP TUR. Pôvodné znenie otázky
neprispievalo k identifikovaným špecifickým cieľom HP TUR v zmysle SKI HP TUR, resp.
akcentovalo najmä environmentálny rozmer, ktorý je vzhľadom na charakter OPV druhoradý.
Dňa 11. septembra 2012 bol návrh Hodnotiacich kritérií pre projekty z OPV zaslaný
prostredníctvom elektronickej pošty členom Monitorovacieho výboru pre OPV na schválenie
prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam)
s termínom predloženia stanoviska do 18. septembra 2012.
Písomný postup bol zvolený z toho dôvodu, že RO má v pláne vyhlasovať zvýšený počet
písomných vyzvaní v priebehu jesene 2012 a najbližšie riadne zasadnutie Monitorovacieho
výboru pre OPV je plánované až na jún 2013. V zmysle ods. 2 článku 12 Rokovacieho
poriadku Monitorovacieho výboru pre OPV boli členovia monitorovacieho výboru vyzvaní na
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vyjadrenie sa k predloženému materiálu v skrátenom termíne 5 pracovných dní od doručenia
materiálu.
V stanovenom termíne sekretariát monitorovacieho výboru obdržal prostredníctvom
elektronickej pošty kladné vyjadrenie k predloženému materiálu od 13 členov
monitorovacieho výboru (VÚC Nitra, Zväz priemyselných výskumných a vývojových
organizácií, SAV, MDVRR SR - CKO, VÚC Prešov, ÚSVRK, ÚV SR – koordinátor za HP
TUR , MF SR – CO, MPSVR SR, MPSVR SR – koordinátor za HP RP, ASFEU, KOZ
SR/OZPSaV, VÚC Žilina). MZ SR a Únia miest Slovenska vyjadrili nesúhlasné stanovisko so
znením hodnotiacej otázky pre HP trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň v súlade s ods. 3, článku
12 rokovacieho poriadku MV pre OPV sa nepredloženie vyjadrenia považuje za prejav
súhlasu s materiálom. Nakoľko rozhodnutie prijala nadpolovičná väčšina všetkých členov
výboru, boli Hodnotiace kritériá pre projekty z OPV schválené členmi Monitorovacieho
výboru pre OPV.
Hodnotiace kritériá pre projekty z OPV boli schválené členmi Monitorovacieho výboru
pre OPV dňa 18. septembra 2012 prostredníctvom písomného postupu pre prijatie
rozhodnutia.

Prílohy:
Hodnotiace kritériá pre projekty OP Vzdelávanie 1

Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave 18.09.2012

...............................................................
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
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Netýka sa projektov technickej pomoci
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