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Termín konania parlamentných volieb sa prekrýva
s obdobím, kedy sa rozhoduje o budúcnosti eurofondov
v ďalších siedmich rokoch. Ako túto skutočnosť
vo volebných programoch zohľadňujú politické strany?
Budú eurofondy po parlamentných voľbách iné ako
doposiaľ? Politici, experti, ale hlavne bežní žiadatelia
a prijímatelia finančných prostriedkov z fondov EÚ
poukazujú na pretrvávajúce problémy s čerpaním
európskych dotácií. Prebujnená byrokracia, neprehľadné
rozhodovanie a nezrovnalosti v čerpaní opäť spôsobujú,
že Slovensko využíva alokované prostriedky pomaly
a o časť peňazí už nenávratne prišlo. Neistota, ktorá
tento proces sprevádza, navyše odrádza potenciálnych
záujemcov, aby sa o eurofondové projekty vôbec uchádzali.
Predstavitelia slovenskej exekutívy, samospráv a
Európskej komisie v súčasnosti rokujú o takzvanej
Partnerskej dohode, teda kľúčovom dokumente, ktorý určí
dotačné pravidlá na ďalších sedem rokov. Využije súčasná
alebo budúca vláda túto príležitosť na kozmetické zásahy
do implementačnej štruktúry, alebo prejdú eurofondy
na Slovensku revolúciou?
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ČLÁNOK

Za zlé čerpanie eurofondov dnes
nikto nenesie zodpovednosť,
strany to chcú zmeniť
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Na snímke bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Plavčan. [FOTO TASR/Marko Erd]
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P

olitické strany pred štartom nového programového obdobia
zdôrazňujú potrebu zjednodušiť, zefektívniť a spriehľadniť proces
čerpania eurofondov. Konkrétne opatrenia, ako to chcú dosiahnuť, vo volebných programoch až na niekoľko
výnimiek chýbajú.
Analýza EURACTIV.sk zohľadňuje
strany a hnutia, ktoré mali v posledných
prieskumoch verejnej mienky od agentúr
Fokus (december, január 2020) a AKO
(november 2019, január 2020,) volebné
preferencie na úrovni aspoň päť percent
a teda majú šancu na zastúpenie v Národnej rade SR. Vychádza z programov
strán a hnutí, z pološtruktúrovaných
rozhovorov s gestormi pre tému európskej politiky jednotlivých stranách a
hnutiach, ktorí v nadchádzajúcich voľbách aj kandidujú, prípadne z emailovej komunikácie s nimi. Obmedzením
pre túto konkrétnu oblasť je chýbajúci
program strany Smer-SD a strany Kotlebovci – ĽSNS. Strana ĽSNS nereagovala ani na zaslané otázky. Strana SNS sa
téme eurofondov vo volebnom programe
nevenuje a neodpovedala ani na otázky
portálu EURACTIV.sk. Analýza teda
odráža názory SaS, Sme rodina, Za
ľudí, OĽaNO, PS/Spolu, KDH a Smer-SD.
Prvého januára 2021 Slovensko
vstúpi do tretieho programového
obdobia, v rámci ktorého môže z rozpočtu EÚ čerpať dotácie z kohéznej
politiky (eurofondy). Spolu s predvstupovými fondmi tak krajina má
už dvadsaťročné skúsenosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.
Napriek tomu sa na politickej úrovni nepretržite vedie diskusia o tom,
ako zlepšiť a zefektívniť využívanie
európskych dotácií, ktoré majú krajinu a jej najzaostalejšie regióny priblížiť aspoň k európskemu priemeru.
Slovenské ministerstvá opäť zápasia s pomalým čerpaním eurofondov,
následkom čoho aj v tomto dotačnom
období Slovensko nenávratne prišlo
o desiatky miliónov eur určených na
rozvoj regiónov a podporu vedy a výskumu. Krízový manažment vlády na
konci minulého roku odvrátil prepad
ďalších peňazí, no ide len o dočasné
riešenie, ktoré túto hrozbu zrejme iba
odsunulo o niekoľko mesiacov.
Prijímatelia európskej finančnej
pomoci sa okrem toho už roky sťažujú
na nadmernú byrokraciu v eurofon-
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dovom procese a finančnú neistotu,
ktorá je na jeho konci.

AKO ZEFEKTÍVNIŤ FONDY
Slovenské politické strany sa spôsobu implementácie eurofondov na
Slovensku vo volebných programoch
venujú len okrajovo alebo vágne.
Najprepracovanejší program v tomto ohľade má Sloboda a Solidarita,
ktorá eurofondom venuje jednu celú
štvorstranovú kapitolu. Jej hlavným
motívom je zavedenie nového princípu nárokovateľnosti eurofondov.
Strana si od toho sľubuje odstránenie
korupcie z eurofondov, ako aj ich zjednodušenie. Subjekty verejnej správy a
samosprávy by na základe neho o projekty už nesúťažili. „Nárokovateľnosť
znamená, že ak splníte podmienky v
rámci danej výzvy, automaticky dostanete peniaze na projekt,“ vysvetľuje v rozhovore expert strany Ján Rudolf. Východiskom princípu je vytvorenie stratégií pre jednotlivé sektory,
do ktorých budú dotácie smerovať.
Štruktúra operačných programov sa
tak, ako hovorí Rudolf, nastaví podľa
dopytu. „Už dopredu bude jasné, aké
projekty budú mať nárok na podporu (…). Päťmiliónové Slovensko dnes
musí vedieť, koľko škôlok, cyklotrás
alebo skládok potrebuje,“ vysvetľuje
tímlíder strany pre eurofondy.
SaS vo svojom programe sľubuje aj
inštitucionálne zmeny v riadení eurofondov. Vo svojich plánoch počíta s
vytvorením jednej národnej agentúry
pre eurofondy, ktorá má predovšetkým samosprávam uľahčiť čerpanie
peňazí z fondov EÚ. „Za čerpanie všetkých eurofondov musí niesť zodpovednosť jedna inštitúcia. Zjednotené
pravidlá a procesy, zlepšenie kontroly,
zrýchlenie čerpania a konkrétna zodpovednosť,“ vysvetľuje Rudolf.
Prijímateľom okrem toho SaS sľubuje zjednodušenie administratívneho procesu zrozumiteľnejším jazykom
v riadiacej dokumentácii, či maximálnym možným využívaním zjednodušeného vykazovania výdavkov.
Na podobnom základe stojí
program strany Za ľudí, ktorá chce
navrhnúť „zásadné prepracovanie
systému riadenia, finančného riadenia a kontroly fondov EÚ“. Strana má
v pláne vytvorenie jediného riadiaceho orgánu pre všetky operačné programy, ktorý bude spolupracovať s jednotlivými rezortami a koordinačnými
pracoviskami v regiónoch. „Dnes je
v riadení eurofondov obrovská by-

rokracia, každý úrad si tvorí vlastné
pravidlá a často ich mení,“ vysvetľuje
dôvody pre svoj návrh Veronika Remišová. K zjednodušeniu eurofondov
má podľa strany prispieť aj vytvorenie katalógu typových projektov. Žiadatelia by si z neho vyberali projekty
podľa potreby a následne len doplnili
potrebné informácie. „Výrazne sa obmedzí byrokracia pre žiadateľov, ktorí sa budú môcť zamerať na kvalitnú
realizáciu samotného projektu,“ píše
v programe strana Za ľudí.
Remišová za potrebné považuje
predchádzať škandálom a podvodom
v európskych dotáciách. V programe
strana píše o „transparentnom a spravodlivom“ posudzovaní a hodnotení
žiadostí o eurofondy. Zlepšiť chce tiež
kontrolu čerpania s uplatnením zásady „všetko, čo je možné zverejniť,
bude zverejnené“.
KDH sa v programe zaväzuje k
vykonaniu „skríning a úpravu“ pravidiel čerpania, ktoré dnes „nesmierne
zaťažujú“ uchádzačov o granty“. Inšpiráciu pre reformu implementačnej
štruktúry hnutie vidí v susednom Poľsku. „Celý tento reformný proces musí
prebehnúť transparentne a umožniť
aktívnu participáciu občanov prostredníctvom verejných diskusií online aj off-line,“ sľubuje v programe hnutie. Podľa europoslanca Ivana Štefanca
by v rozhodovaní mali mať väčšie slovo samosprávy. „Jedným dychom hovoríme aj o čiastočnej decentralizácii
a väčšej úlohe regiónov, ktoré lepšie
vedia, kde potrebujú štrukturálne fondy využiť,“ hovorí Štefanec.
Líder kandidátky PS/Spolu Michal Truban deklaruje, že eurofondy
ako hlavný zdroj investícií na Slovensku bude pre koalíciu politickou
prioritou. „Hneď po vytvorení vlády
budeme pracovať na príprave nového
programového obdobia, zavedieme
strategické plánovanie a podľa neho
budeme smerovať investície,“ hovorí
Truban.
Koalícia si chce najprv spraviť analýzu procesu prideľovania európskych
dotácií, aby ho následne mohla optimalizovať. „Presadíme zjednodušenie
administrácie eurofondov, zjednodušené vykazovanie výdavkov, od prijímateľov budeme požadovať iba tie dokumenty, ktoré štát nemá k dispozícii,
budeme minimalizovať množstvo aktualizácii riadiacich dokumentov, ktoré sa dnes menia príliš často,“ odpísal
na otázku portálu EURACTIV.sk líder
kandidátky Michal Truban.
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Konkrétnejšie koalícia v programe rozpracovala kontrolu eurofondových tendrov. Okrem zjednodušenia pravidiel verejného obstarávania
chce odstrániť duplicitné kontroly pri
eurofondových projektoch. Tie dnes
okrem eurokomisie skúmajú riadiace orgány, orgán auditu na rezorte
financií a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Koalícia chce, aby kontrolu na národnej úrovni vykonával iba
ÚVO. Zároveň chce podporiť verejnú
kontrolu čerpania eurofondov. Na to
sľubuje vyčleniť 0,1 percenta pridelených prostriedkov z fondov EÚ pre
mimovládky, akademikov a investigatívu.
Pre prípady podvodov a korupcie
navrhne prísnejšie postihy ako doposiaľ. „Jedným z opatrení je vylúčenie
podvádzajúcich subjektov z možnosti
čerpať eurofondy,“ píše sa v programe PS/Spolu. Koalícia tiež plánuje
podporiť konkurenciu voči „obrím“
národným projektom tak, že alternatívam „zospodu“ vyčlení určité percento alokácie.
Vytvorenie jednej autority zodpovedajúcej za kontrolu verejných súťaží, podporuje aj Richard Raši (SmerSD). „Nepochybne by to celý proces
zjednodušilo a hlavne skrátilo,“ myslí
si šéf Úradu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý dnes koordinuje
eurofondy na Slovensku.
Na otázku, ako zlepšiť implemen-
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táciu fondov na Slovensku, pripomína prijaté opatrenia za posledné štyri
roky. ÚPVII v roku 2018 vypracoval akčný plán na zjednodušenie čerpania eurofondov. Za najkľúčovejšie
opatrenie považuje elektronizáciu
komunikácie medzi žiadateľmi a riadiacimi orgánmi, ktorú chce úrad
podľa neho rozširovať. „Náš úrad tiež
zakázal riadiacim orgánom pýtať si
od žiadateľov a prijímateľov akékoľvek potvrdenia, ktoré vie riadiaci orgán získať z verejných zdrojov a registrov,“ opisuje Raši. Medzi významné
kroky k lepšiemu čerpaniu radí aj vytvorenie Informačno-poradenských
centier v krajských mestách. Sedia v
nich vyškolení odborníci, ktorí žiadateľom pomáhajú s prípravou eurofondových projektov.
Program Sme rodina sa téme eurofondov – mimo menovania problémov, ktoré sprevádzajú ich využívanie – nevenuje. Podľa experta hnutia
Štefana Holého by však eurofondy
mali byť založené na princípe spätnej refundácie. Na základe neho by
sa investičné projekty pripravovali
v súlade s európskymi pravidlami,
no žiadateľ by od Európskej komisie
žiadal o jeho preplatenie, až keď bude
hotový a uvedený do užívania. „Problémom dnešnej administratívy je, že
nedokáže zaistiť komerčné financovanie projektu. Tým pádom je odkázaná na zálohové platby od Komisie,

čím sa celý proces veľmi predlžuje,“
vysvetľuje Holý. „Keby projekty boli
založené na spätnej refundácii, odbúra sa byrokracia. Práca riadiacich
a implementačných orgánov sa zredukuje iba na žiadosti o spätnú refundáciu,“ dodáva.
Čerpanie eurofondov v súčasnosti
koordinuje Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu. Jeho
šéf Richard Raši (Smer-SD) na otázku,
ako zlepšiť implementáciu fondov na
Slovensku, pripomína prijaté opatrenia za posledné štyri roky.
Zjednodušenie a odstraňovanie
„nezmyselných pravidiel“ a byrokracie sľubuje aj OĽaNO. Konkrétne kroky, ako to chce dosiahnuť, ale hnutie
vo volebnom programe nepredstavilo. V kapitole „eurofondy“ navrhuje
„zásadnú úpravu“ systému hodnotenia a výberu projektov a vytvorenie
centrálneho registra hodnotiteľov,
do ktorého chce zapojiť odborníkov
z praxe a univerzít.
Podobne ako PS/Spolu mieni zaviesť verejný dohľad nad realizáciou
projektov. „Navrhneme, aby v prípade
nepreplatenia projektu zo strany EÚ
sa pristúpilo k dodatočnému vyšetreniu prípadu na Slovensku s následným
postihnutím úradníkov a žiadateľov,
ktorí spôsobili nepreplatenie,“ stojí v programe OĽaNO. Na dodatočné
otázky portálu EURACTIV.sk hnutie do
zverejnenia článku neodpovedalo. n
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ROZHOVOR

Expert SaS chce zaviesť národnú
agentúru pre eurofondy:
V ich riadení je prezamestnanosť
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ján Rudolf [Archiv/Ján Rudolf]
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OĽBY 2020 | Expert SaS na
eurofondy JÁN RUDOLF hovorí, že o tom, na aké projekty
pôjdu eurofondy, nemajú rozhodovať
samosprávy, ale štát. Do eurofondov
chce zaviesť princíp nárokovateľnosti,
ktorý zjednoduší proces čerpania a odstráni z neho korupciu.
Ján Rudolf je expertom na eurofondy
v strane Sloboda a Solidarita (SaS). Za
stranu kandiduje v parlamentných voľbách z 22. miesta. V minulosti sa problematike eurofondov venoval na viacerých
ministerstvách ako generálny riaditeľ
sekcie. Momentálne pripravuje stratégiu strany SaS na čerpanie eurofondov
v programovom období 2021 až 2027. V
rozhovore sa dočítate:

• aký je vzťah strany SaS k Európ•
•
•
•
•

skym štrukturálnym a investičným fondom,
ako chce SaS zjednodušiť eurofondy a či to neohrozí transparentnosť čerpania,
prečo odmieta zverejňovania mien
hodnotiteľov eurofondových projektov,
ako chce zmeniť inštitucionálnu
štruktúru zodpovednú za riadenie
eurofondov,
prečo nesúhlasí s tým, aby o eurofondových projektoch rozhodovali samosprávy,
kam by eurofondy mali smerovať
po roku 2020.

Aký je dnes vzťah strany Sloboda
a Solidarita (SaS) k eurofondom?
Ako vnímate ich prínosy pre Slovensko?
Zastávame názor, že sú dôležitou
súčasťou výhod, ktoré EÚ poskytuje Slovensku. Ako ekonómovia si
o nich môžeme myslieť, že deformujú trh a neboli by vôbec potrebné na
financovanie rôznych politík, keby v
Únii boli vytvorené štandardné vzťahy a podmienky. My ale vnímame
dnešnú realitu a sme presvedčení, že
dokážu pomôcť lepšiemu životu ľudí
na Slovensku.
Pýtam sa aj preto, že v roku 2016
predseda SaS Richard Sulík hovoril,
že eurofondy by sa mali zrušiť. Nastal teda aj u neho posun v postoji
k eurofondom?
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Vtedy odpovedal ako ekonóm. Eurofondy stále krivia podnikateľské
prostredie a ani poľnohospodárska
politika EÚ nie je spravodlivá vo všetkých členských štátoch. Ale vnímame ich, že sú tu, a že sú aj prínosom.
Richard Sulík vtedy tvrdil aj to, že
eurofondy priniesli na Slovensko
korupciu. S tým súhlasíte?
Nie, korupcia nie je problém ani
eurofondov a ani Bruselu a bruselských úradníkov. Je to problém ľudí:
slovenských politikov, inštitúcií, ale
aj obyvateľov. Korupcia je iba tam,
kde sú peniaze a preto je enormná
práve v eurofondoch, ktoré na Slovensko prúdia vo veľkých objemoch.
Keď minulý rok Európsky parlament schvaľoval svoju pozíciu k
budúcemu sedemročnému rozpočtu, odmietol Komisiou navrhované 10-percentné krátenie rozpočtu
kohéznej politiky. Keď sme sa pýtali
na názor vtedajších europoslancov,
väčšina z nich s týmto postojom
súhlasila. Až na Richarda Sulíka,
ktorý povedal, že eurofondy znesú
aj vyššie úspory. Ako by mala vyzerať politika budúcej vlády v tejto
otázke?
Musí byť nastavená tak, aby sme
dosiahli čo najviac pre Slovensko
a jeho občanov. Každý štát chce logicky pre seba získať čo najviac peňazí.
Ale nemyslím si, že by to mala byť
hlavná otázka. Sme v situácii, kedy
by sme sa mali hlavne pýtať, ako využiť eurofondy čo najefektívnejšie.
To je dôležitejšie ako množstvo, ktoré
už dnes máme problém vyčerpať. Napríklad na konci tohto programového
obdobia čerpanie nie je ani tretinové.
A to k nám pomaly prichádzajú nové
eurofondy.
Dnešná vláda spolu s ostatnými
krajinami takzvaných Priateľov
kohézie požaduje, aby bol rozpočet
kohéznej politiky minimálne na súčasnej úrovni. Aj budúca vláda bude
musieť k tejto otázke zaujať nejaký
postoj. Ako by sa teda zachovala
SaS, ak by bola súčasťou exekutívy?
Nemáme dôvod hovoriť, že nebudeme bojovať za viac peňazí pre
Slovensko. Keď zoberieme do úvahy

brexit a všetky škandály a problémy
s eurofondami, tak si myslím, že Slovensko obstálo dobre (eurofondy pre
Slovensko klesnú z 15,3 miliardy eur
na necelých 12 miliárd eur v stálych
cenách, teda o 22 percent, – pozn.
red.).
Medzi hlavné priority súčasnej
vlády v rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ patrí zachovanie pravidla
N+3 (eurofondy pridelené na určitý
rok musí operačný program podľa
tohto pravidla vyčerpať do troch
rokov) namiesto navrhovaného prechodu na N+2. S tým súhlasíte?
Je skutočne lepšie mať tri roky.
Na Slovensku ale podľa mňa budeme
mať problémy s čerpaním, aj keď bude
pravidlo N+5. Som za to, aby EÚ bola
na členské štáty prísna. V niektorých
programoch sme schopní dodržať
pravidlo n+2 a vyčerpať peniaze aj za
dva roky. Z nich by sme si mali brať
príklad.
Druhou prioritou je zachovanie súčasnej miery spolufinancovania eurofondových projektov zo strany EÚ
(dnes Únia financuje projekty až do
výšky 85 percent. Po novom by to
malo byť 75 percent, v prípade rozvinutejších regiónov by sa príspevok EÚ mal znížiť na 40 percent.).
Je vždy lepšie, keď je spolufinancovanie zo strany Únie čo najvyššie. Ale
aj to navrhované zníženie má svoju
logiku, pretože, keď musíte na projekt
prispievať viac zo svojho, staviate sa
k nemu úplne inak.
My sme si priveľmi zvykli na to, že
všetko prefinancujeme z európskych
peňazí. To je veľmi zlé vnímanie eurofondov. Nemôžeme ich brať ako
náhradu verejných zdrojov. Sú to len
doplnkové zdroje, ktoré majú pomáhať rozvoju. Preto aj intenzita pomoci
z EÚ môže byť nižšia. Samozrejme by
sme ale bojovali za zachovanie súčasnej miery spolufinancovania.

NÁROKOVATEĽNOSŤOU
PROTI KORUPCII
V programe máte uvedené, že sa budete snažiť o čo najväčšiu transparentnosť v eurofondoch, ale takým
spôsobom, aby to nemalo výrazne
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negatívny vplyv na efektívnosť
a plynulosť čerpania. Ako to chcete
dosiahnuť?
Je to pravidlo, na ktoré treba dbať
pri zavádzaní nových transparentných prvkov. Tie totiž predlžujú proces. Pri jednom projekte žiadateľ čelí
aj piatim zbytočným kontrolám. Je
to aj dôsledok Plavčanovej kauzy (eurofondová výzva na vedu a výskum,
– pozn. red.). Na Slovensku chceme
byť maximálne transparentní, zavádzame množstvo nových inštitúcií
a procesov, čo nie je dobré. Treba byť
transparentný, ale musíme dbať na
to, aby sme neovplyvnili plynulosť
implementácie.
My v SaS chceme, aby všetko bolo
verejné: kto a koľko dostal, kto dodáva služby atď. My by sme to chceli
zverejňovať aj na úrovni krajov – koľko a na čo obce dostali z eurofondov,
kto je dodávateľ.
To sa už dnes dá dohľadať na portáli
ITMS.
Nie všetko, hlavne nie je to verejné. Ukážte mi jeden portál, kde
si bežný človek môže pozrieť, koľko
eurofondov dostala obec z každého
programu, aké aktivity realizuje, kto
je dodávateľ. O konkrétnych projektoch neexistuje jediný portál. Tieto
informácie musia byť dostupné pre
každého, aby sa odstránili pochybnosti. Potrebujeme oveľa väčšiu mieru verejnej kontroly v eurofondoch.
Takýto portál by ste vy zaviedli?
Určite, to by možno vedel spravovať jeden človek. Sťahoval by údaje
z ITMS, alebo od žiadateľa.
To znie dosť ambiciózne pri tisíckach eurofondových projektov,
obzvlášť po skúsenostiach so zriaďovaním podobných portálov na
Slovensku.
Tak to budú dvaja informatici,
ktorým Únia zaplatí pekný plat. Pri
15 miliardách to nemôže byť žiadny
problém. Pre mňa je nepochopiteľné,
aké veci sa v tejto krajine považujú za
problém. Naozaj máme tisíce projektov, ale implementujú sa niekoľko rokov. Je to len vec chcenia a ľudského
faktora, ktorý v eurofondoch často
zlyháva. Radšej investujem do platov
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niekoľkých informatikov, ktorých
práca môže ušetriť štátu stovky miliónov.
Z tohto pohľadu ma prekvapuje,
že v programe kritizujete zverejňovanie mien hodnotiteľov, čo bol
napríklad aj problém v kauze eurofondov na vedu a výskum, ktorú ste
spomínali.
Áno, som proti tomu. Mnohokrát
sa totiž stávalo, že bolo ťažké nájsť
vôbec nejakých hodnotiteľov. Keď
potom niekoho nájdete, bojí sa o svoj
život, bojí sa vydierania. Keď niekto
vie, že tento hodnotiteľ hodnotí môj
projekt, príde za ním a chce ho podplatiť, alebo sa mu bude vyhrážať. Ja
chcem chrániť ľudí, ktorí to hodnotia. Nemôže celé Slovensko vedieť,
že „Jožko Mrkvička“ hodnotí projekt
vedeckovýskumnej inštitúcie alebo
podnikateľa. Mená hodnotiteľov ale
vôbec nebude potrebné zverejňovať,
ak budú eurofondy založené na nárokovateľnosti, ktorú SaS navrhuje.
Môžete ten princíp rozviesť?
Nárokovateľnosť znamená, že ak
splníte podmienky v rámci danej výzvy, automaticky dostanete peniaze
na projekt. Hovorím o verejnom sektore: obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), štátne inštitúcie.
Dám príklad. Starosta bude chcieť
opraviť materskú školu. Na základe výzvy bude musieť preukázať, že
má vlastníctvo, dostatok detí, spolufinancovanie a že mu to schválilo
zastupiteľstvo a podobne. Ak všetky
tieto podmienky splní, dostane na to
peniaze. Nemusí čakať na schvaľovací proces. Prečo by mal primátor Galanty súťažiť s primátorkou Sniny, kto
napíše lepší projekt?
A čo keď bude obcí, ktoré chcú peniaze na škôlky, viac, ako je na to
vyčlenených peňazí?
Nárokovateľnosť predpokladá, že
sa operačné programy na začiatku obdobia nastavia podľa dopytu. Už dopredu bude jasné, aké projekty budú
mať nárok na podporu.
My dnes vyhlásime výzvu na škôlky a čakáme, čo sa bude diať. Potom
sa stáva, že niekde je málo peňazí
a veľa projektov a niekde je to opačne.
Nárokovateľnosť teda zname-

ná, že sa vypracuje kvalitná analýza
a stratégia toho, čo krajina potrebuje.
Päťmiliónové Slovensko dnes musí
vedieť, koľko škôlok, cyklotrás alebo
skládok potrebuje.
O tom, ako sa využijú peniaze z fondov EÚ ale spolurozhoduje Európska komisia. Môže sa stať, že na
niektoré oblasti povolí vyčleniť
menej peňazí, ako bude reálny záujem v samosprávach.
Môže sa to stať, ale nepredpokladám veľké výkyvy.
Je možné, že sa rozhodneme odkanalizovať 200 obcí za 200 miliónov, no nakoniec ich niekoľko vypadne, alebo naopak pribudne. To dnes
ale neviete predpokladať a dá sa to
riešiť ad hoc. Ale je rozdiel nevyčerpať
10, alebo 150 miliónov, ako je to teraz
v prípade vedy a výskumu.
Musíme sa zmieriť s tým, že eurofondy nemajú byť na všetko. Ak
nám to Únia povolí, budeme rekonštruovať cesty I. a II. triedy s tým, že
nám nezostane na cyklotrasy. Kde
je napísané, že ich musíme budovať
z eurofondov?
Nárokovateľnosťou sa ale zákonite odstráni súťaž, na základe ktorej dostávajú peniaze len projekty
s najvyššou pridanou hodnotou.
To vo verejnom sektore neplatí.
Aký je rozdiel medzi rekonštrukciou
škôlky v Snine a v Galante? Kde je vyššia pridaná hodnota? Verejné statky
sú rovnaké v každom okrese, tam by
sa nemalo súťažiť.
Hovoríte, že týmto systémom sa
celý proces aj zjednoduší.
V Plavčanovej výzve sa na vyhodnotenie čakalo vyše roka. Tu úradník
skontroluje, či starosta všetko spĺňa
a ak áno, automaticky dostane peniaze na projekt. Bude mať istotu a nebude musieť čakať.
Keď sa hovorí o zjednodušovaní –
obzvlášť pri eurofondoch – automaticky vyvstáva otázka, či sa tým
neoslabí obranyschopnosť systému
pred podvodmi. Konzultovali ste
ten nápad napríklad s mimovládkami, ktoré sa venujú zvyšovaniu
transparentnosti?
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Nie, zatiaľ som to s nimi nekonzultoval. Najprv potrebujeme mandát.
Ten nám ľudia dajú alebo nedajú vo
voľbách. Až potom môže dôjsť k širokej odbornej diskusii. Zjednodušením sa systém viac sprehľadní, a tým
sa zamedzí podvodom.

EUROFONDY POD JEDNOU
STRECHOU
V programe navrhujete vytvorenie
jednej národnej inštitúcie pre eurofondy. Čo všetko bude mať tá inštitúcia na starosti?
Nepôjde o žiadnu novú inštitúciu
s novými úradníkmi. Keď chce dnes
starosta rekonštruovať školu, musí
ísť na ministerstvo pôdohospodárstva. Keď chce revitalizovať skládku,
tak ide na ministerstvo životné prostredia. Všetky tieto ministerstvá
majú nejednotné požiadavky, rôzne
formuláre, procesy a prístupy.
Jednou inštitúciou to chceme
zjednodušiť. Štát má dnes veľa špičkových euroúradníkov, ktorí to dokážu.
Budú spolupracovať s niekým na nižšej úrovni – napríklad na VÚC. Dnes
tam už sú poradenské centrá, ktoré
treba rozšíriť a profesionalizovať.
Každý na Slovensku bude vedieť, že
táto národná agentúra má pod jednou
strechou všetky eurofondy, vyňali by
sme z nej len dopravu a agrodotácie.
Keď sme sa na váš návrh pýtali
Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII),
odpoveď bola, že v ňom nevidia pridanú hodnotu.
Tou pridanou hodnotou je zodpovednosť. Kto je dnes zodpovedný za
eurofondy? Podpredseda vlády (Richard Raši, SMER-SD, – pozn. red.)?
On tvrdí, že je hlavný koordinátor,
ale nezodpovedá za ministerstvo životného prostredia alebo za Matečnú (ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, SNS, – pozn. red.).
Nie je možné sa takto vyhovárať. Za
čerpanie všetkých eurofondov musí
niesť zodpovednosť jedna inštitúcia.
Zjednotené pravidlá a procesy, zlepšenie kontroly, zrýchlenie čerpania a
konkrétna zodpovednosť. To je podľa
nášho názoru veľká pridaná hodnota.
Čiže táto inštitúcia preberie funkcie
dnešných riadiacich orgánov?
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Našou snahou je dať všetky záležitosti, ktoré sa týkajú obcí a miest,
do jedného operačného programu.
Vtedy stačí jedna inštitúcia. Ale dnes
nevieme, aká bude politická situácia.
Možno Ministerstvo životného prostredia ostane riadiacim orgánom a
vtedy bude táto agentúra sprostredkovateľským orgánom. Dnes máme
množstvo
sprostredkovateľských
orgánov, takto by bol iba jeden. Chceme skrátka jednu národnú agentúru,
ktorá bude plniť funkciu riadiaceho
orgánu a bude riadiť eurofondy.
Čiže zrušíte CKO a jeho agendu preberie táto inštitúcia?
Chcete vedieť veľmi konkrétne
veci, na ktoré zatiaľ nemám úplne
presnú odpoveď. Možností je veľa –
aj to, že sa CKO premení na národnú
agentúru pre eurofondy.
Eurofondy dnes riadi okolo 3 500
úradníkov. Menil by sa ten počet po
vzniku jednej inštitúcie?
Áno, znížil by sa. Máme veľa kvalitných a poctivých úradníkov, ale je
aj veľa nekvalitných a zbytočných.
Na ministerstvách je obrovská prezamestnanosť.
ÚPVII v reakcii na váš návrh tvrdí,
že proces implementácie by bol
z časového, ako aj finančného hľadiska pomerne náročným úkonom.
Máte vypočítané koľ ko by to stálo
a či by sa to stihlo do začiatku nového programového obdobia?
To je nepochopenie nášho návrhu.
Nechceme vytvoriť novú inštitúciu
na zelenej lúke. Existuje dosť inštitúcií s vlastnými budovami, úradníkmi
a skúsenosťami, ktoré sa na národnú
agentúru dajú pretransformovať. Napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra, dnes za niečo zodpovedá a my povieme, že teraz bude
zodpovedná aj za toto. Je to hotová
inštitúcia, kam len premiestnite ľudí.
Je to otázka niekoľkých mesiacov – na
začiatku obdobia už inštitúcia bude
pripravená vyhlasovať výzvy. Nebudeme potrebovať ani viac peňazí,
bude to financované z eurofondov z
technickej pomoci. Je to opäť len otázka chcenia.

A je politická vôľa u vašich potenciálnych koaličných partnerov?
Hľadali ste medzi nimi podporu pre
tieto návrhy?
Nie, my zatiaľ len ponúkame naše
riešenia a nevieme, akých budeme
mať koaličných partnerov.
Niektoré strany ste z povolebnej
spolupráce jasne vylúčili, tých možností teda veľa nie je.
Úprimne poviem, že ani neviem,
s kým by som v ostatných stranách
mohol o týchto témach rokovať.

STAROSTOVIA NEMÔŽU
EUROFONDY PRIDEĽOVAŤ
SAMI SEBE
ÚPVII nedávno podpísal memorandum o spolupráci so Združením samosprávnych krajov, Úniou miest
Slovenska a Združením miest a obcí
Slovenska. V rámci neho dostali
prísľub, že v novom programovom
období budú môcť rozhodovať o využívaní eurofondov určených na regionálny rozvoj. Ako to hodnotíte?
Ja som takýchto žiadostí o rozhodovanie o eurofondoch zažil už veľmi veľa. Každý by chcel rozhodovať
o tom, do ktorej dediny pôjdu peniaze. A tu vznikajú neželané javy, ako
napríklad korupcia. Princíp nárokovateľnosti všetko toto odbúra.
Eurofondy sú primárne určené na
podporu regiónov. Čiže v prípade
samospráv to dáva zmysel.
Vyššie územné celky ale nie sú
nadradené obciam. Zákon o obecnom
zriadení jasne hovorí, že vucka má
rovnaké kompetencie ako obec. Župan a starosta sú na jednej úrovni.
Práve preto o eurofondoch majú
rozhodovať regionálne partnerstvá,
kde budú mať zastúpenie tak kraje,
ako aj obce a mestá.
Už v tomto období mali existovať
takzvané Regionálne integrované
územné stratégie (RIÚS). Ako to dopadlo? Bola to fraška. Trochu sa čudujem, že do toho župani išli, pretože si
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myslím, že je to len predvolebná kampaň SMER-u.
Áno, samosprávy si majú samy určovať stratégie, to nahráva princípu
nárokovateľnosti. Ale nemôžu rozhodovať, na aké projekty pôjdu peniaze.
Musíme rozlišovať. Regionálne partnerstvá majú určiť, aké aktivity sa
budú v danom kraji podporovať. Ale
nie rozhodovať o konkrétnom projekte. Som zásadne proti tomu. Starosta nemôže prideliť eurofondy sám
sebe, to je proti implementačným pravidlám.
Ale z toho, ako to bolo predstavené,
nevyplýva, že o eurofondoch bude
rozhodovať starosta, ale práve regionálne partnerstvá.
Dobre, potom sa ale budú hádať,
ktorý starosta dostane peniaze na
cyklotrasy.
Tento problém by vyriešila práve
nárokovateľnosť. Som za to, aby partnerstvá pripravili kvalitnú stratégiu,
kde si zadefinujú, čo najviac potrebujú a čo to prinesie regiónu a štát to
bude podporovať.
Čiže by to zase rozhodoval niekto
iný. Podstatou toho memoranda ale
je, že práve regióny budú sami rozhodovať, ako využijú peniaze podľa
svojich potrieb.
Ja to nespochybňujem, som za to.
Ale nemôžu rozhodovať, koľko peňazí kam pôjde. Korupcia sa len presunie z ministerstva smerom nadol. To
eurofondom nepomôže. Rozhodovať
musí riadiaci orgán.
Hovorili ste o tom napríklad s Jura-
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jom Drobom (SaS), ktorý ako predseda bratislavského samosprávneho
kraja je súčasťou tejto iniciatívy?
Nehovoril som s ním o tom. To, čo
hovorím, podľa mňa neprotirečí ich
snahe. Len zatiaľ neviem, ako si to
presne predstavujú. Ich úlohou v implementačnom procese je pripraviť
kvalitné stratégie a projekty. Úlohou
štátu je zodpovedať za úspešnú implementáciu.

ŠTYRI INVESTIČNÉ
PRIORITY
Čo by mala byť hlavná investičná priorita eurofondov v novom
programovom období?
Životné prostredie.
Myslel som, že poviete infraštruktúru.
Áno, aj to. Stále sme za to, aby eurofondy, šli na diaľnice a cesty. Ale
tých 13 miliárd na sedem rokov neminiete iba na cesty a diaľnice, lebo na
to nie je absorpčná schopnosť. Obce
a mestá dnes majú väčšie potreby práve v životnom prostredí.
Kde konkrétne?
Najviac zanedbané je odpadové
hospodárstvo: recyklácia a triedenie
odpadu. Musíme ľudí naučiť separovať a musíme zároveň zhodnocovať
odpad. Ten je dnes všade. A ďalej revitalizácia existujúcich skládok. Neďaleko obce, kde bývam, rastú „nové
Vysoké Tatry“, lebo tam chodia smetiarske autá z celého okresu.

V programe píšete, že budete uplatňovať tematickú koncentráciu na
obmedzený počet priorít. Európska
komisia navrhuje, aby 75 percent
alokácie z najväčšieho fondu – Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) – smerovalo na životné
prostredie a oblasť vedy, výskumu
a digitalizáciu. Voči tomu má súčasná vláda výhrady. S tým teda súhlasíte?
Ja pod tematickou koncentráciou
chápem, že eurofondy nebudeme rozdeľovať regionálne, ale tematicky. Súhlasím s tým, že nemáme absorpčnú
schopnosť na to, aby sme 45 percent z
ERDF minuli na vedu a výskum. Mali
by sme preto mať právomoc rozhodovať, ako eurofondy využijeme. Ja preto vytýkam EÚ, že neberie do úvahy
národné špecifiká.
V programe avizujete aj výrazné
zníženie operačných programov.
Koľ ko by ich malo byť v ideálnom
prípade?
Ja mám v hlave štyri programy.
Jeden silný regionálny operačný
program. Tam môže spadať celá lokálna infraštruktúra – školská, kultúrna, sociálna, aj environmentálna.
A bude tam alokovaných dostatok peňazí. A potom výskum a inovácie, čo
je veľmi špecifická oblasť, ďalej sú to
sociálne vylúčené spoločenstvá a zamestnanosť, čiže operačný program
financovaný z Európskeho sociálneho fondu a samozrejme dopravná infraštruktúra. n
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ČLÁNOK

Prevažuje betón, veda
a životné prostredie:
Aké plány s eurofondami
majú politické strany?
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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lovenské politické strany odmietajú prísne naviazanie väčšiny
eurofondov na vedu a výskum
a životné prostredie, ktoré navrhuje
Európska komisia. Väčšina z nich poukazuje na výrazný investičný dlh v
dopravnej infraštruktúre.
Analýza EURACTIV.sk zohľadňuje
strany a hnutia, ktoré mali v posledných prieskumoch verejnej mienky od
agentúr Fokus (december, január 2020)
a AKO (november 2019, január 2020,)
volebné preferencie na úrovni aspoň
päť percent a teda majú šancu na zastúpenie v Národnej rade SR. Vychádza
z programov strán a hnutí, z pološtruktúrovaných rozhovorov s gestormi pre
tému európskej politiky jednotlivých
stranách a hnutiach, ktorí v nadchádzajúcich voľbách aj kandidujú, prípadne z emailovej komunikácie s nimi.
Obmedzením pre túto konkrétnu oblasť
je chýbajúci program strany Smer-SD
a strany Kotlebovci – ĽSNS. Strana
ĽSNS nereagovala ani na zaslané otázky. Strana SNS sa téme eurofondov vo
volebnom programe nevenuje a neodpovedala ani na otázky portálu EURACTIV.sk Analýza teda odráža názory
SaS, Sme rodina, Za ľudí, OĽaNO, PS/
Spolu, KDH a Smer-SD.
Slovensko sa v najbližších mesiacoch musí rozhodnúť, ako využije
eurofondy po roku 2020. Diskusii
o nasmerovaní peňazí z fondov EÚ
mantinely určila Európska komisia v
každoročnej správe o Slovensku, ktorá tento rok obsahovala aj odporúčania hlavných investičných priorít pre
programové obdobie 2021 až 2027.
Všeobecným zámerom Komisie je,
aby sa počet priorít kohéznej politiky
oproti súčasnosti v novom rozpočtovom období znížil. Podľa jej návrhu
by tak eurofondy mali ísť do nasledujúcich piatich oblastí:
1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková
Európa;
3. Prepojenejšia Európa – mobilita
a regionálna pripojiteľnosť na infotechnológie
4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych
práv.
5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mest-

FEBRUÁR 2020 | EUROFONDY PRED VOĽBAMI A PO VOĽBÁCH

ských, vidieckych oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.
Návrh európskej komisie zároveň
členským štátom ponecháva pomerne malý priestor na rozhodovanie,
kam pridelené eurofondy nasmerujú.
Vyplýva z neho, že až 45 percent prostriedkov z najväčšieho fondu – Európskeho fondu regionálneho rozvoja
– by malo ísť na vedu a výskum a ďalších 30 percent na projekty v oblasti
životného prostredia a klímy.
V rámci predvolebnej analýzy sme
preto zisťovali, ako návrhy Komisie
pred voľbami hodnotia slovenské politické strany.

MENEJ PRIORÍT A VÄČŠIU
VOĽNOSŤ
Všetky oslovené politické strany
súhlasia s tým, aby sa znížil počet
eurofondových priorít. Zhodujú sa
tiež na tom, že by sa mal preto do budúcnosti znížiť aj počet operačných
programov, ktorých má Slovensko
v súčasnom programovom období
osem.
Navrhovanú prísnu tematickú
zviazanosť ale odmietajú. Väčšina z
nich tvrdí, že Slovensko nemá dostatočnú absorpčnú kapacitu, aby takú
veľkú sumu dokázalo vyčerpať vo
vede a životnom prostredí.
Tento názor zastáva aj súčasný
podpredseda strany Smer-SD Richard Raši, v súčasnosti podpredseda
vlády pre investície a informatizáciu
(ÚPVII). „Podporujem koncentráciu
zdrojov a ich nasmerovanie na menší počet cieľov a oblastí, avšak nesúhlasím, aby legislatíva EÚ stanovila
povinné ohraničenia a limity pre
jednotlivé ciele politiky súdržnosti,
či fondy EÚ,“ upresňuje Raši pozíciu,
ktorú Slovensko zastáva od začiatku
rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Únie.
Hoci PS/Spolu má obidve oblasti medzi svojimi prioritami, tvrdí, že
takéto prísne viazanie prostriedkov
neodráža reálne investičné potreby
Slovenska. „Pri takomto nastavení by
Slovensko nemohlo investovať dostatočné zdroje do cestnej infraštruktúry (cesty II. a III. triedy), nových
nemocníc, nájomných bytov alebo
do budovania kvalitnejších a spoľahlivejších inštitúcií,“ približuje líder
kandidátky Michal Truban.
Za nevýhodné to považuje aj Veronika Remišová zo strany Za ľudí, pre-

tože Slovensko má stále veľké rezervy v infraštruktúre. „Navyše máme
pomerne malé výskumné kapacity
v podnikoch a ak majú byť peniaze
využité rozumne, treba ich zvyšovať
postupne,“ objasňuje svoj postoj.
Podľa experta SaS Jána Rudolfa
Slovensko nebude schopné vyčerpať
45 percent alokácie z ERDF na vedu
a výskum. Návrhu Komisie tiež vyčíta, že nezohľadňuje národné špecifiká. Členské krajiny by, ako hovorí,
mali mať viac slobody v rozhodovaní,
ako pridelené peniaze využijú.
Ivan Štefanec z KDH by sa, naopak, absorpčných kapacít slovenských príjemcov neobával. Napriek
tomu by presadzoval, aby viac zdrojov mohlo ísť do budovania cestnej
infraštruktúry. Zároveň súhlasí
s tým, aby hlavné slovo o využití eurofondov bolo na národnej úrovni.
„Dlhodobo presadzujeme voľnosť pre
členské štáty, ale podľa dohodnutej
štruktúry, ktorá bude dohodnutá
s Európskou komisiou,“ uviedol slovenský europoslanec.

TRI INVESTIČNÉ PRIORITY
Od odborníkov kandidujúcich
strán sme chceli vedieť, aké by teda
boli ich tri hlavné priority, keby mali
možnosť rozhodovať o budúcnosti eurofondov.
Z analyzovaných subjektov dopravnú infraštruktúru medzi svoje
priority nezaradila iba koalícia PS/
Spolu a hnutie Sme rodina.
Hoci PS/Spolu priznáva, že podporu potrebuje aj cestná infraštruktúra, podľa lídra kandidátky Michala
Trubana sú pre „lepší život na Slovensku“ kľúčové tri oblasti: školstvo
a veda, životné prostredie a zdravotníctvo.
V prvej oblasti sa chce zamerať na
podporu vzdelávacieho procesu, zlepšenie študijných výsledkov, lepšie
vybavenie škôl a systematickú podporu vedy a inovácií. Zmierniť klimatickú krízu plánuje cez investície
do programov na adaptáciu na zmenu klímy, energetickej efektívnosti
verejných budov, ochrany vody, riek
a národných parkov, podpory obehového hospodárstva, podpory zelene
v mestách a podpory obnoviteľných
zdrojov a lepšej recyklácie. V zdravotníctve menuje výstavbu nových
nemocníc, modernizáciu lekárskych
fakúlt a podporu vedy a výskumu.
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„Do týchto oblastí by sme chceli v
budúcnosti smerovať eurofondy, keďže prostriedky do týchto oblastí sa doteraz využívali buď veľmi neefektívne (výskum, vývoj), alebo sa nevyužívali takmer vôbec (zdravotníctvo),“
odpovedal pre portál EURACTIV.sk
Truban.
Hnutie Sme rodina sa téme eurofondov špeciálne nevenuje a neponúka v ňom ani eurofondovú investičnú
stratégiu. Autor volebného programu
Štefan Holý ale hovorí, že eurofondy
by nemali ísť do oblastí, ktoré majú
ekonomickú návratnosť. Sem radí
aj dopravnú infraštruktúru, kde sú
eurofondy podľa neho „nevhodným
nástrojom“ financovania a „brzdou
rozvoja“. „Zdroje z EÚ by sa primárne mali použiť na rozvojové projekty
v oblasti vedy a výskumu, kde to má
svoj zmysel,“ hovorí Holý a ako ďalšie dve priority uvádza kybernetickú
bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry a environmentálne projekty. „To sú oblasti, kde sa veľmi ťaž-
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ko meria ekonomická návratnosť,“
vysvetľuje.
Strana Za ľudí v programe uvádza, že európske dotácie sústredí do
dobudovania územnej, mestskej a
miestnej infraštruktúry. „Za prioritu
považujem rozvoj infraštruktúry v
doprave, ale aj v zdravotníctve a školstve. Tiež podporu výskumu a inovácií a ochrany životného prostredia,
vrátane transformácie hornonitrianskeho regiónu, kde vláda fakticky
rozhodla o útlme ťažby uhlia po roku
2023,“ upresnila priority podpredsedníčka strany Veronika Remišová.
OĽaNO chce v budúcom programovom období zrušiť dotovanie
projektov, ktoré „nemajú výrazný
prínos k rozvoju regiónov“. Hnutie
v programe nedefinuje, ako si tento
prínos predstavuje, alebo ako ho chce
zmerať. Dodáva len, že eurofondy by
sa mali čerpať iba na verejné účely.
Pri projektoch na rozvoj cestovného
ruchu a malého a stredného podnikania chce klásť dôraz na podporu
spoločnej infraštruktúry a služieb na-

miesto dotácií na súkromné firemné
projekty.
Čo sa týka investičných priorít,
z programu jasne nevyplýva, ktoré
oblasti by mali byť z pohľadu eurofondov kľúčové. Píše však, že podporí
verejnú dopravu, pričom menuje výstavbu a rekonštrukciu staníc, tratí,
nákup elektrovozidiel. Najviac sa
využitiu eurofondov venuje v kapitole venovanej energetike. Použiť ich
plánuje na energetické úspory, obnoviteľné zdroje energie znižovanie
energetickej náročnosti podnikov a
domácností.
V inej časti programu zas navrhuje, aby sa eurofondy viac využívali
na zvýšenie napojenia ľudí a obcí na
verejné vodovody a kanalizáciu. V súčasnosti je napojených iba necelých 68
percent z celkového počtu obyvateľov.
Takisto SaS presadzuje, aby sa eurofondy používali hlavne na „verejné
statky“, hoci priznáva , že to podľa
chystaných pravidiel nie je uskutočniteľné. Strana chce, aby „v maximálnej možnej miere“ podporovali
tri základné oblasti: dopravu, životné prostredie a výskum a inovácie.
Podľa experta strany na eurofondy
Jána Rudolfa dnes obce a mestá majú
najväčšie potreby v oblasti životného prostredia. „Najviac zanedbané je
odpadové hospodárstvo: recyklácia a
triedenie odpadu. Musíme ľudí naučiť
separovať a musíme zároveň zhodnocovať odpad,“ upresňuje Rudolf.
Richard Raši zo Smeru-SD považuje priority, ktoré Slovensku
odporúča Komisia za relevantné
a odôvodnené. „Korešpondujú s prioritami, ktoré akceptovala vláda, ale
aj socio-ekonomickí partneri, čo sa
potvrdilo na Rade vlády pre politiku
súdržnosti dňa,“ uviedol pre EURACTIV.sk. ÚPVII v spolupráci s nimi
vypracoval materiál, ktorý slúži ako
východiskový bod do diskusií o eurofondoch s Európskou komisiou. „Podľa tohto dokumentu je na Slovensku
potrebné podporiť najmä oblasti výskumu a inovácií v prepojení na súkromné a verejné subjekty, informatizáciu spoločnosti, nízkouhlíkové
hospodárstvo, obehové hospodárstvo
a ekonomiku zeleného rastu, ochranu životného prostredia, rozvoj dopravnej infraštruktúry, vzdelávanie a
odbornú prípravu, sociálnu inklúziu,
či podporu rastu a udržania zamestnanosti, s osobitným dôrazom na
integráciu marginalizovaných rómskych komunít,“ dodáva Raši. n
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ČLÁNOK

Experti o eurofondoch na Slovensku:

Pri čerpaní zlyháva systém
aj ľudský faktor
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Diskusné fórum Efektívne a férové manažovanie eurofondov, ktoré
zorganizovalo občianske združenie Babrubylon v spolupráci s nadáciou
Konrad-Adenauer-Stiftung. [Zdroj: o.z. Babrubylon.]
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roblémy s nedostatočnými personálnymi kapacitami pri čerpaní eurofondov nemajú iba
samosprávy. Odborníci poukazujú aj na
neuspokojivé odborné znalosti a praktické skúsenosti ministerských úradníkov, ktorí o eurofondoch rozhodujú.
Či už ide o zástupcov súkromného
sektora, samospráv, alebo štátu, na
jedno majú rovnaký názor: Slovensku na viacerých úrovniach chýbajú
odborné kapacity na lepšie čerpanie
eurofondov. Taký bol aspoň záver jedného z panelov diskusného fóra Efektívne a férové manažovanie eurofondov,
ktoré zorganizovalo občianske zdru-

ženie Babrubylon v spolupráci s nadáciou Konrad-Adenauer-Stiftung.
Odborníci z oblasti eurofondov poukázali aj na systémové nedostatky v
riadení eurofondov, predovšetkým vo
verejnom obstarávaní, či sankčnom
mechanizme pri nezrovnalostiach v
eurofondových projektoch. Riešenia
očakávajú od novej vlády.

RADŠEJ ÚVERY
Súčasný stav čerpania fondov EÚ je
podľa hovorcu Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka
daňou za to, že Slovensku 20 rokov
chýba reálna agenda v oblasti verejnej správy. Samosprávy sú najväčšou
skupinou oprávnených žiadateľov

eurofondov na Slovensku. Mestám
a obciam ale podľa Kaliňáka chýbajú
kapacity na zvládnutie byrokraticky
náročného eurofondového procesu.
„Občas ľudia majú pocit, že dokážu napísať a implementovať projekt,
ale roztrasú sa hneď pri prvej žiadosti
o platbu,“ vysvetľuje Kaliňák. Starostovia, ako hovorí, majú strach z toho,
že pre pochybenia v projektoch prídu
o peniaze alebo budú „na konci dňa kriminalizovaní“. Namiesto eurofondov
preto siahajú po iných spôsoboch financovania, napríklad výhodných úveroch
od Európskej investičnej banky (EIB).
Denisa Žiláková, šéfka Centrálneho koordinačného orgánu (CKO), ktorý
dohliada na eurofondy, za náročnými
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pravidlami čerpania vidí čoraz väčší
tlak médií a občianskej spoločnosti na
transparentnosť v eurofondoch. „To
je celkom v rozpore so zjednodušovaním. Transparentné procesy sú náročnejšie a dlhšie,“ vysvetľuje.
Žiláková priznáva, že problémy
s administratívnymi kapacitami sa
netýkajú iba samospráv. Príklad Operačného programu výskum a inovácie (OP VaI), ktorý sa dlhodobo trápi s
čerpaním, podľa nej ukazuje, že „všetko je o ľuďoch“. „Ľudia z riadiacich orgánov často sedia doma a nechodia
sa radiť do Bruselu, čo je veľký problém,“ hovorí Žiláková. V prípadoch
zlyhávajúcich operačných programov
je preto nevyhnutné krízové riadenie.
Jedným z takýchto opatrení bolo aj
zlúčenie OP VaI a Operačného programu integrované infraštruktúra, vďaka ktorému sa Slovensko zatiaľ vyhlo
prepadu ďalších desiatok miliónov
eur v roku 2019.
Na problémový ľudský faktor v
eurofondoch poukazuje aj Katarína
Rochovská, ktorá v minulosti s eurofondami pracovala na viacerých
ministerstvách a dnes sa im venuje
v súkromnom sektore, ale aj externe
pre trnavský samosprávny kraj. Úradníkom, ktorí rozhodujú o dotáciách
podľa nej chýbajú praktické skúsenosti s implementáciou eurofondových projektov. „Kapacity sú obrovské. No je to mašinéria, ktorá nemá
kontakt s realitou a nie je dostatočne
odborne zdatná,“ hovorí Rochovská.
Napriek tomu si myslí, že hlavným
problémom eurofondov na Slovensku
zostáva systém ich manažmentu.
Ako dodáva, krízové opatrenie nepotrebujú len niektoré operačné programy, ale celé riadenie eurofondov. Od
budúcej vlády očakáva, že uchopí
problém čerpania minimálne na
úrovni splnomocnenca vlády a spraví
kroky, ktoré zjednodušia implementáciu a riadenie eurofondov na všetkých úrovniach.

PROBLÉMOVÉ VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE
Ako ukážkový príklad systémového zlyhania uvádza spôsob kontrol
verejného obstarávania. Ak chce samospráva vyhlásiť súťaž na schválený
eurofondový projekt, musí riadiaci orgán požiadať o kontrolu verejného obstarávania ešte pred súťažou (takzvané ex-ante kontroly). Na rozhodnutie
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príslušného ministerstva podľa nej
často čaká dvanásť mesiacov, pričom
obstarávanie v celom procese prechádza ešte ďalšími kontrolami. „Keď si to
spočítate dohromady, len proces verejného obstarávania zaberie bežne rok
aj pol, niekedy aj dva roky,“ popisuje
svoje výhrady Rochovská.
Ako vysvetľuje Martin Jakubek z
ministerstva školstva, ex-ante kontroly sa zaviedli ako preventívny mechanizmus, aby zabránil situáciám,
kedy v pokročilej fáze na riadiace orgány prichádzali verejné súťaže, ktoré boli od začiatku pripravené chybne. Tvrdí, že úradníci na ministerstve
sa vďaka prvým ex-ante kontrolám
začali na verejné súťaže pozerať „očami obstarávateľa“.
„Systém sankcií za verejné obstarávanie je nastavený tak, že je jedno, či v
ňom máte jednu alebo viac chýb. Korekcia je na konci vždy rovnaká,“ hovorí úradník, ktorý má na rezorte v gescii
posudzovanie verejných obstarávaní.
Preto sa prihovára, aby sa sankčný mechanizmus pri príprave nových európskych smerníc zracionalizoval.
Na Slovensku vidí „obrovský problém“ práve s kvalitnou prípravou verejného obstarávania. Rezort školstva rieši zákazky od malých škôl, cez
občianske združenia až po veľké univerzity. „Častokrát som sám v šoku, že
pri obrovských zákazkách príde dokumentácia, ku ktorej máme niekedy
10 až 15 strán pripomienok,“ popisuje.
Aj on ako veľkú komplikáciu vníma nedostatočné obstarávacie kapacity. Vo verejných obstarávaniach sa
podľa Jakubeka systémovo objavujú
problémy, ktoré tlačia ministerstvá k
sprísňovaniu kontrolných mechanizmov. To vytvára nové administratívne nároky na prijímateľov. Celý proces sa tak dostáva do „začarovaného
kruhu“, v ktorom sa najlepšie zorientovali súkromné konzultačné firmy.
„Starosta alebo riaditeľ školy na to
nestačí. Preto za ním prídu firmy s
tým, že mu projekt zmanažujú. Problémom ale je, že to nie je vždy v jeho
prospech. Zodpovednosť za prípadné
korekcie pritom ale nenesie firma ale
prijímateľ,“ približuje svoje výhrady
voči konzultačným firmám Jakubek.
Sami prijímatelia, ako dodáva, neprikladajú verejnému obstarávaniu
vážnosť a nemajú záujem o odborné
vzdelanie v tomto ohľade. Ako dobrý
krok preto vníma systém profesionalizácie verejného obstarávania, ktorý

v súčasnosti plánuje Úradu pre verejné obstarávanie.

PORADENSKÉ FIRMY:
PROBLÉM ALEBO
ZÁCHRANA?
Združenie miest a obcí Slovenska
vďaka eurofondom v roku 2018 spustilo sériu prieskumov, v ktorých mapuje rôzne oblasti činnosti miestnej
územnej samosprávy. V rámci nich sa
zaujímal aj o názory starostov a primátorov na eurofondy. Jedno z hlavných
zistení je, že samosprávy potrebujú
väčšiu pomoc od štátu pri eurofondových projektoch. Ďalším záverom,
ako pripomína Michal Kaliňák, je, že
starostovia nemajú dobré skúsenosti
s poradenstvom súkromných firiem.
Cestu ako pomôcť regiónom s eurofondami podľa Denisy Žilákovej
ukazuje sieť siedmich regionálnych
centier, ktoré Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu spustil
v tomto programovom období. Pracujú v ňom odborníci priamo z regiónov,
ktorí samosprávam pomáhajú s prípravou žiadostí o dotácie a verejným
obstarávaním. „Stretlo sa to s obrovským úspechom. Zatiaľ voči tomu
nezaznela žiadna kritika zo strany
občianskej spoločnosti, alebo médií.
A štát to nestojí ani euro,“ uviedla na
diskusii šéfka CKO.
Budúca vláda by podľa Denisy Žilákovej v budúcom programovom období mala vyčleniť špeciálne prostriedky
pre obce a mestá, ktoré by im pomohli
vybudovať profesionálny personál na
prípravu kvalitných projektov. „Starostovia a primátori si nezaslúžia, aby si
dodatočne sami platili firmy na prípravu projektov. Mali by to mať k dispozícii
zadarmo z technickej asistencie operačného programu,“ dodáva Žiláková.
Podľa Kataríny Rochovskej sú tieto firmy boli veľakrát pre obce a mestá
„jedinou záchranou“, pretože zamestnanci obecných úradov niekedy nemajú odborné schopnosti na zvládnutie byrokratickej práce spojenej s eurofondovým projektom. V súčasnom
dotačnom období samosprávy preto
začali na dohodu prijímať poradovníkov na pomoc s eurofondami.
„Firmy ale stále garantujú väčšiu
skúsenosť, profesionalizáciu a komplexnosť – vrátane právnych služieb
-, ako dohodár, hoci je lacnejší,“ obhajuje zapojenie súkromných firiem
Rochovská. n
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ROZHOVOR

Ivan Štefanec:
Regióny by v eurofondoch mali mať
väčšie, no nie posledné slovo
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Europoslanec Ivan Štefanec. [Európsky parlament]
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odľa europoslanca IVANA ŠTEFANCA nie je dobrý nápad škrtať
prostriedky v centrálne riadených programoch ako Erasmus+, či
Horizont Európa v záujme zachovania
čo najvyššej úrovne eurofondov v rozpočte EÚ po roku 2020.
Ivan Štefanec je europoslancom za
Kresťanskodemokratické hnutie. V Európskom parlamente je členom frakcie
Európskej ľudovej strany.
Minulý týždeň sa konal mimoriadny summit EÚ k budúcemu rozpočtu Európskej únie. Lídri sa zatiaľ
na ničom nedohodli a tak diskusie
budú pokračovať a Slovensko v nich
zrejme už bude zastupovať nový
predseda vlády. Mal by si osvojiť
priority, ktoré v rokovaniach doposiaľ presadzovala súčasná vláda?
Vítam konanie tohto summitu. Je
najvyšší čas usporiadať vzťahy a pripraviť finančný rámec na roky 2021
až 2027. po odchode Veľkej Británie
sme v úplne novej situácii, preto je
potrebné, aby sme už ukončili práce
na finančnej perspektíve.
Slovenské priority by sa mali určite zamerať v prvom rade na udržanie
kohéznej politiky na súčasnej úrovni.
Myslím si, že pre budúcnosť Slovenska je kľúčové, aby kohézia zostala
v podobe ako doteraz. Záleží nám aj
na funkčnosti systéme. Aby ciele, ktoré sa stanovia na európskej úrovni,
boli reálne a tým pádom aby všetky
krajiny súhlasili s výškou príspevkov.
To síce nie je problém Slovenska, ale
je to otázka na čistých prispievateľov
(krajiny, ktoré do rozpočtu EÚ odvádzajú
viac peňazí, ako sa im vráti, – pozn. red.).
Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že
škrty v slovenskej eurofondovej
obálke boli zatiaľ vo všetkých návrhoch neprijateľné. S tým súhlasíte?
Súhlasím. Treba spraviť všetko preto, aby sme kohéziu udržali. Nie je to
len otázka financií ale aj filozofie európskej spolupráce – aby sme zachovali
snahu vyrovnávania regionálnych rozdielov. Otázkou zostáva spôsob tohto
vyrovnávania, kde sa dá mnohé zlepšovať. Túto filozofiu musíme zachovať.
Krajiny zo skupiny takzvaných
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Priateľov kohézie (na poslednom
summite sa skupina premenovala
na Priateľov ambicióznej Európy)
navrhujú zoštíhliť niektoré kapitoly z návrhu Komisie práve v záujme
zachovania čo najvyššej úrovne eurofondov. V ktorých oblastiach si
viete predstaviť väčšie šetrenie?
Filozofia KDH je v tom, aby sme
znižovali administratívne náklady
a investovali do budúcnosti. Uvedomujem si, že tam nie sú veľké priestory na šetrenie. Ale keď sa bude škrtať,
som predovšetkým za to, aby sa škrtalo v prevádzkových nákladoch.
Z hľadiska budúcnosti by som hovoril skôr o tom, kde neškrtať. Tu je dôležitá kohézia a programy pre vzdelanie
a inovácie – Erasmus+ a Horizont 2020.
Peter Pellegrini práve navrhuje znížiť rozpočty centrálne riadených
programov. Nie je to v záujme zachovania eurofondov dobrý nápad?
V tomto s ním nesúhlasím. Práve
tieto programy patria medzi najefektívnejšie a najužitočnejšie. Prispievajú takisto k európskej súdržnosti.
Vieme, koľko Slovákov využilo tieto
programy. Mnohým ľuďom to otvorilo oči a získali veľa nových poznatkov.
Keď hovoríme o budúcnosti malého
podnikania a vedy a výskumu, nemôžeme si dovoliť škrtať práve v týchto
programoch.
Myslím si, že vzhľadom na chybovosť a neefektívnosť by sme mali hľadať úspory skôr v programoch, ktoré
idú cez národné vlády a mierne posilniť centrálne programy.
Za nevôľou čistých prispievateľov
zvýšiť svoje národné príspevky do
rozpočtu EÚ je spôsob, akým sa európske peniaze v niektorých krajinách využívajú. Existuje podľa vás
šanca, že sa podarí tieto krajiny presvedčiť, aby prispievali viac?
Ako poznám situáciu na európskej úrovni, tak čistí prispievatelia
majú naozaj veľkú nechuť zvyšovať
svoje príspevky. Preto v tejto oblasti
skôr očakávam kompromis a ústup
z tých pôvodných navrhovaných čísel
ako napríklad 1,3 percenta HND EÚ
(takúto veľkosť rozpočtu EÚ navrhuje
europarlament, – pozn. red.). Skôr oča-

kávam kompromisnú dohodu na 1,07
percenta HND.
Tieto krajiny ale majú oprávnené
obavy z efektívnosti čerpania prostriedkov – či už ide o poľnohospodársku politiku alebo sociálne fondy
-, keď sa pozrieme na súčasný stav
čerpania v Maďarsku, najväčšiu chybovosť v eurofondoch na Slovensku
(podľa každoročnej správy Európskeho
úradu pre boj proti podvodom, OLAF, –
pozn. red.), alebo na konflikt záujmov
českého premiéra, ktorý má pozastavené čerpanie eurofondov do svojich
firiem. Zdržanlivosť čistých prispievateľov je pochopiteľná.
Jedným z hlavných cieľov slovenskej
vlády v rokovaniach je aj zachovanie
súčasnej miery spolufinancovania
eurofondových projektov zo strany
EÚ, či udržanie pravidla N+3, podľa
ktorého môžu členské krajiny čerpať eurofondy tri roky po skončení
programového obdobia. Keby bolo
KDH súčasťou budúcej vládnej zostavy, osvojilo by si tieto ciele?
Áno, tieto parametre sme presadzovali aj v minulosti. Pre pomalšie
čerpanie fondov EÚ na Slovensku je
pravidlo N+3 nevyhnutnosťou.
Kapitola
volebného
programu
KDH, ktorá sa venuje európskym
dotáciám, nesie názov eurofondy
a korupcia. Znamená to, že za hlavný problém čerpania prostriedkov
z kohéznej politiky považujete korupciu?
Popri korupcii je hlavným problémom aj nadmerné administratívne
zaťaženie. Je omnoho vyššie ako v
mnohých iných európskych krajinách. Jednoducho povedané , problémy si vytvárame sami. Častokrát sú
to zbytočné prekážky, ktoré našim
prijímateľom kladie pod nohy slovenská exekutíva. Popri potrebe väčšej
transparentnosti prideľovania európskych dotácií tu vidím veľký priestor
pre zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie celého procesu.
Aké opatrenia navrhujete?
Vzorom by nám malo byť Poľsko,
ktoré je dlhodobo v efektívnosti čerpania eurofondov na tom lepšie. My
by sme tiež chceli ísť touto cestou
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s využitím poľských skúseností so
zjednodušovaním
administratívy
a čiastočnej decentralizácie v rozhodovaní o eurofondoch.
Potrebuje
riadenie
eurofondov
zmeny v implementačnej a inštitucionálnej infraštruktúry? Vo volebných programoch politických strán
sa objavujú návrhy na vytvorenie
jednej inštitúcie, ktorá by zastrešovala všetky eurofondy ne Slovensku.
Jednotný prístup je potrebný.
Vláda túto oblasť hlboko zanedbala,
aj keď oblasť čerpania eurofondov
mal na starosti súčasný premiér Peter Pellegrini, teraz je to vicepremiér
Richard Raši. Evidentne nezvládajú
svoju pozíciu a zameriavajú sa len
na parciálne veci a nie na podstatu:
zjednocovanie metodiky a zjednodušenie administratívy a predovšetkým
transparentné pravidlá, kto má alebo
nemá nárok na čerpanie eurofondov.
To je na Slovensku v žalostnom stave.
Jednu inštitúciu si viem predstaviť, ale podstatu vidím v zjednodušovaní administratívy. Keď hovoríme
o jednotnom prístupe, jedným dychom hovoríme aj o decentralizácii
a väčšej úlohe regiónov, ktoré najlepšie poznajú svoje potreby, na čo treba
štrukturálne fondy využiť.
Mali by mať regióny konečné slovo
o prideľovaní peňazí na konkrétne
projekty?
Regióny by mali mať väčšie slovo,
no konečné rozhodnutie o použití peňazí by malo vznikať po komunikácii
s vládou. Regióny ale určite treba viac
počúvať. Som za čiastočnú decentralizáciu eurofondov, nehovorím ale, že
decentralizovať treba všetko. Treba
hlavne zlepšiť komunikáciu regiónov
s vládou.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu nedávno podpísal memorandum so samosprávami.
V rámci neho sa dohodli na vzniku
regionálnych partnerstiev, ktoré by
mali práve rozhodovať o eurofondových projektoch. Mala by budúca exekutíva stavať na tomto memorande?
Áno, je to krok správnym smerom.
Základná otázka ale je, prečo to súčasná vláda robí na sklonku volebného obdobia, keď Smer-SD má čerpanie
eurofondov na starosti od roku 2006.
Je zarážajúce, že sa k tomu odhodlali
po 14 rokoch skúseností s európskymi fondami.
Ale uznávam, že toto je presne
spôsob, ktorým sa dá zlepšiť využívanie eurofondov na Slovensku.

Európska komisia navrhuje, aby 75
percent alokácie z najväčšieho fondu
– Európskeho fondu pre regionálny
rozvoj (ERDF) – smerovalo na životné prostredie a oblasť vedy, výskumu
a digitalizáciu. Voči tomu má súčasná vláda výhrady. Majú na to slovenskí príjemcovia absorpčné kapacity?

Sú podľa vás regióny na to z hľadiska administratívnych kapacít pripravené?

Neobával by som sa absorpčných
kapacít. Zároveň by som ale presadzoval skôr väčší podiel diaľničnej
a cestnej infraštruktúry. Vidíme,
v akom stave sú naše cesty. Diaľnica
z Bratislavy do Košíc mala byť hotová
už pred desiatimi rokmi. Nemali by
sme sa báť využiť európske prostriedky práve pre tento cieľ.

Tu by som nemal obavy. Myslím si,
že administratíva, ktorá sa dá obmedziť, sa dá zvládnuť aj na úrovni regiónov, čo nakoniec na svojom príklade
ukazuje Poľsko.

Mali by preto podľa vás mať členské
štáty väčšiu slobodu v rozhodovaní
o využití týchto peňazí, ako navrhuje eurokomisia?

V súčasnosti prebiehajú rokovania
o novej Partnerskej dohode a v rámci
nej o nových investičných prioritách
eurofondov v novom programovom
období po roku 2020. Keby ste mali
vybrať tri hlavné oblasti, kam by
mali ísť peniaze z fondov EÚ, ktoré
by to boli?
Predovšetkým
infraštruktúra:
diaľničná a cestná sieť a netreba zabúdať na železničnú dopravu. No a v neposlednom rade je to digitalizácia. To je
oblasť, ktorá bude rozhodovať o úspechu krajiny v budúcnosti. Digitálnu infraštruktúru nesmieme podceniť.

Partneri:

Toto opatrenie je spolufinancované
Európskou úniou.
Titulné foto: Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Z môjho pohľadu sa eurofondy najlepšie využívajú vtedy, keď sa investujú do budúcnosti a zlepšenie podmienok pre všetkých – nie na čiastkové
projekty ale z hľadiska všeobecného
verejného prospechu. Tým je infraštruktúra, ktorú som spomenul.

Áno, to je presne princíp, ktorý dlhodobo presadzujeme: voľnosť
členských štátov v rámci vopred stanovených pravidiel a štruktúry, ktoré
stanoví Európska komisia. n
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