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4. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje – formou
písomnej procedúry per rollam
Spôsob zasadnutia: písomný postup pre prijatie rozhodnutia Monitorovacím výborom pre
operačný program Ľudské zdroje v súlade s Rokovacím poriadkom článok 5 písm. B)
v skrátenej lehote 5 pracovných dní
Termín konania:
začatie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam - 23. júla 2015
ukončenie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam – 29. júla 2015
Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný písomný
postup pre prijatie rozhodnutia: 36
Predmet
1. Schvaľovanie: Kritéria pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje
a metodika ich uplatňovania
2. Informovanie: Príručka pre odborných hodnotiteľov
Bod 1 – schvaľovanie Kritérií pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje
a metodika ich uplatňovania
V zmysle Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské
zdroje (ďalej len „MV OP ĽZ“) bola dňa 23. júla 2015 elektronicky zaslaná všetkým členom
MV OP ĽZ dokumentácia s požiadavkou zaslania stanoviska k schvaľovaniu materiálu
„Kritéria pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich
uplatňovania“.
Úprava Kritérií pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodiky ich
uplatňovania vyplýva:
-

zo stanoviska Európskej komisie k uplatňovaniu doplňujúceho kritéria v ktorom sa
uvádza, že doplňujúce kritérium, ktoré nie je vymedzené, nie je možné považovať za
kritérium splňujúce požiadavky článku 110, odseku 2, písmena a) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 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. Dôvodom je, že takto stanovené kritérium
schválené členmi MV OP ĽZ neumožňuje, tak ako je uvedené, uskutočniť výber
operácií. Z tohto dôvodu bolo použitie doplňujúceho kritéria podmienené
predchádzajúcim schválením zo strany MV OP ĽZ. V praxi bude uvedená úprava
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-

znamenať to, že pokiaľ riadiaci/sprostredkovateľský orgán plánuje použiť doplňujúce
kritérium, toto kritérium naformuluje a požiada k takto stanovenému kritériu
schválenie od členov MV OP ĽZ. Až v prípade schválenia tohto kritéria zo strany
členov MV OP ĽZ je riadiaci/sprostredkovateľský orgán oprávnený dané kritérium
používať pre výber operácií.
ďalšie zmeny vyplynuli z procesu vypracovávania Príručky pre odborných
hodnotiteľov, kde sa podrobnejšie rozpracovávajú postupy vyhodnotenia jednotlivých
kritérií. Obe zmeny nemajú vplyv na znenie schváleného kritéria, avšak precizujú
slovný popis kritéria. Zmeny sú v kritériách „Prispieva projekt k cieľom stanoveným
vo výzve“ a „Posúdenie efektivity projektu“.

Priebeh hlasovania:
Do termínu ukončenia hlasovania písomnou procedúrou per rollam bolo sekretariátu
MV OP ĽZ elektronicky doručených 9 riadne vyplnených hlasovacích lístkov so súhlasným
stanoviskom.
Jeden člen (p. Belohorská) odoslala súhlasné stanovisko inou formou ako prostredníctvom
hlasovacieho lístka a to formou textu odoslaného e-mailom.
V rámci hlasovania boli vznesené pripomienky formálneho charakteru od členov MV OP ĽZ
- pani Antónia Mayerová – odporučila zjednotiť používanie pojmu výzva / vyzvanie
v celom dokumente
- pán Zoltán Nagy – navrhol v časti B) pre národné projekty, str. 13 opraviť počet
hodnotených oblastí v prvej vete nad odrážkami z troch na štyri.
V súlade s Rokovacím poriadkom MV OP ĽZ čl. 5 písm. B) bod 17. sa rozhodnutie per rollam
prijme len za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru
s hlasovacím právom. V prípade, ak sa niektorý z členov výboru s hlasovacím právom nevyjadrí
k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim výboru, má sa za to, že s návrhom súhlasí.

Na základe vyššie uvedeného z celkového počtu 36 členov s hlasovacím právom súhlasilo so
schválením 36 členov.
Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:
Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania
boli schválené.

Bod 2 Informácia o Príručke pre odborných hodnotiteľov
Zo záverov z 1. rokovania MV pre OP ĽZ zo dňa 6.3.2015 vyplynula pre riadiaci orgán
povinnosť vypracovanú Príručku pre odborných hodnotiteľov predložiť na posúdenie
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Európskej komisii a po pozitívnom stanovisku predložiť Príručku pre odborných hodnotiteľov
pre informáciu členom Monitorovacieho výboru. Príručka pre odborných hodnotiteľov bola
vypracovávaná členmi pracovnej skupiny (zloženej zo zástupcov: Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Úradu splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity). K návrhu Príručky pre
odborných hodnotiteľov Európska komisia vzniesla pripomienky, ktoré následne pracovná
skupina vyhodnotila a zapracovala do znenia dokumentu. Zapracované znenie bolo
odsúhlasené zo strany Európskej komisie a v zmysle záverov z 1. rokovania MV pre OP ĽZ
sa Príručka pre odborných hodnotiteľov predkladá členom monitorovacieho výboru pre
informáciu.

Prílohy:
1. Uznesenie č. 4/2015 Monitorovacieho výboru OP ĽZ
2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam

V Bratislave

31.7.2015

v. r.

.......................................................
Ján Vitkovský
tajomník MV OP ĽZ

31.7.2015
v. r.
.......................................................
Albert Németh
prvý podpredseda MV OP ĽZ

4.8.2015
v. r.
.....................................................
Ján Richter
predseda MV OP ĽZ
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