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NEWSLETTER 2/2019 

 

Stretnutie s generálnym riaditeľom IROP       2. 4. 2019 

Z našej iniciatívy sa 2. apríla realizovalo stretnutie na IROP. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia NS 

MAS SR predseda Štefan Škultéty, podpredsedovia Peter Nemček a Milan Semančík a Barbora 

Babjaková za kanceláriu. Zo strany IROP sa stretnutia zúčastnil generálny riaditeľ Marek Mitošinka 

a Boris Huslica. 

Naším cieľom bolo jednak predstaviť nové vedenie a ďalej predložiť a prediskutovať najpálčivejšie 

témy:  

1. Situácia s hodnotením ŽoNFP pre implementáciu: u približne 80% žiadostí už hodnotenie 

prebehlo alebo momentálne prebieha. Čo sa týka tých prípadov, kde sú žiadosti, ktoré ešte stále 

čakajú na vyhodnotenie a vedia, že neskôr podané žiadosti už boli vyhodnotené – p. Mitošinka 

vysvetlil, že žiadosti sú losovaním prideľované hodnotiteľom, ale bohužial im viacerí odišli 

a následne sa museli im pridelené žiadosti znovu prerozdeľovať, takže došlo k danej situácii. 

Budú sa snažiť ju riešiť.  

2. Vyhlasovanie výziev na implementáciu IROP priority 5: p. Huslica informoval, že majú 

v príprave 10-15 výziev od MAS. Predpokladajú, že prvé výzvy by mohli byť vyhlásené v druhej 

polovici apríla (ale záleží to aj od úspešného ukončenia certifikácie) 

3. Informačné školenia: P. Škultéty apeloval na to, aby IROP zorganizovala školenia 

k implementácii v územi. Bolo prisľúbené, že určite bude na prelome apríla a mája školenie, ešte 

sa zvažuje forma – ale pravdepodobne bude 2-dňové. Školenie k chodu MAS už neplánujú. 

4. Informácia o kontrole z Certifikačného orgánu (CO): momentálne prebieha certifikácia 

ŽoP na chod MAS zo strany CO, ktorý zatiaľ necertifikoval tieto ŽoP. CO je orgán vytvorený 

na MF SR v systéme riadenia implementácie EŠIF, ktorý musí certifikovať celý balík výdavkov, 

ktoré sú poslané EÚ na preplatenie (balík, ktorý sa skladá len z výdavkov ESF a EFRR). 

V systéme implementácie PRV (fond EPFRV) tento orgán nepôsobí a toto je prvý krát, kedy sa 

orgán stretol s LEADER/CLLD prístupom a má viaceré pochybnosti, ktoré sa momentálne 

IROP snaží riešiť a vysvetľovať. Preto momentálne IROP ani neprepláca ŽoP – platby nie sú 

oficiálne pozastavené, platobná jednotka na MPRV SR ich má pripravené, ale CO sa vyjadril, že 

zatiaľ nebude uvoľňovať financie na ich preplatenie (de jure nie su pozastavené, de facto sú 

pozastavené – vyvíja sa snaha, aby to nebolo de jure). P. Mitošinka nevie reálne vôbec 

odhadnúť termín dokedy to tak bude. 

5. Otázky od MAS: p. Huslica prisľúbil, že čím skôr odpovie na otázky. Kancelária predložila 

otázky zo zdieľaných dokumentov, ktoré máte k dispozícii – predložili sme otázky týkajúce sa 

chodu MAS, otázky týkajúce sa implementácie (opatrenie 5.1.1) a otázky súvisiace s termínmi 

a nastaveniami v Systéme CLLD verzia 1.8, nového Implementačného modelu a Zmluvy 

o implementácii IROP. 

6. Pracovná skupina pre IROP: bolo prisľúbené obnovenie stretávania sa pracovnej skupiny pre 

IROP na polročnej báze.  


