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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠ SR“) je riadiacim orgánom
pre Operačný program Výskum a vývoj (ďalej aj „Riadiaci orgán pre OP VaV“), ktorý bol
schválený Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007.
Riadiaci orgán OP VaV vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v súlade s Plánom hodnotení Operačného
programu Výskum a vývoj na programové obdobie 2007- 2013, ktorý bol schválený
Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 11. novembra 2008.
Za hodnotenie Operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) je
zodpovedný Riadiaci orgán pre OP VaV a úlohy spojené s hodnotením vykonávajú manažéri
hodnotenia OP VaV sekcie európskych záležitostí MŠ SR, odboru pre OP VaV.
Na hodnotení sa podieľa aj sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým
je pre OP VaV Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a to
prostredníctvom manažérov monitorovania, ktorí pripravujú podklady za sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom pre vykonávanie hodnotení.
Pre potreby vykonávania hodnotenia bola zriadená Pracovná skupinu pre hodnotenie
OP VaV (ďalej len „Pracovná skupina“). Členovia Pracovnej skupiny zabezpečujú a
vykonávajú hodnotenia OP VaV. Pracovná skupina sa skladá zo štyroch členov - vedúci
Pracovnej skupiny, ktorým je riaditeľ odboru pre OP VaV, ďalej dvaja manažéri hodnotenia
OP VaV za Riadiaci orgán pre OP VaV a manažér monitorovania za sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom.
V roku 2008 Riadiaci orgán pre OP VaV nevykonal žiadne hodnotenie OP VaV,
nakoľko prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli podpísané
koncom roku 2008 a prvé priebežné výsledky budú k dispozícii až v roku 2009.
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