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Úvod
1.

Cieľom tohto Usmernenia RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných
aktivít projektov v rámci IROP (ďalej len „Usmernenie“) je informovať prijímateľov, že
v prípade oneskorenej implementácie projektu“ t.j. nepredloženia verejného obstarávania
(ďalej len “VO“) na všetky hlavné aktivity projektov na štandardnú/následnú ex-post
kontrolu je Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO
pre IROP“)/Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
Vyšší územný celok (TTSK, TSK, NSK, BSK, PSK, KSK, ŽSK) (ďalej len „SO pre IROP
VÚC“) oprávnený v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „Zmluva“) uplatniť články 1 a 9 VZP k podstatnému porušeniu zmluvy.

2.

Nariadenie 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 stanovuje konečný termín oprávnenosti výdavkov
na 31.12.2023.

3.

RO pre IROP/SO pre IROP VÚC v rámci svojich kompetencií zabezpečí, aby realizácia
aktivít projektu bola ukončená do vyššie uvedeného termínu a boli splnené ciele
jednotlivých projektov a IROP. V nadväznosti na uvedené je RO pre IROP/SO pre IROP
VÚC povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká spojené s ich
implementáciou a plnením stanovených cieľov IROP a realizáciou jednotlivých projektov
a umožniť prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu implementáciu IROP.

4.

Prijímateľ podľa prílohy č. 1 Zmluvy čl. 8 ods. 1 Všeobecne zmluvných podmienok
„Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas“.

5.

S ohľadom na vyššie uvedené je cieľom Usmernenia stanovenie povinnosti pre
prijímateľov predložiť VO na všetky hlavné aktivity projektov na
štandardnú/následnú ex-post kontrolu v stanovenom termíne, t. j. do 31.08.2022, za
účelom zrýchlenia implementácie projektov IROP a včasného ukončenia realizácie
projektov.

6.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov IROP1, kde poskytovateľom je RO pre
IROP/SO pre IROP VÚC, ktorých zmluvy o NFP nadobudli účinnosť do 31.12.2020.

7.

Usmernenie sa vydáva v súvislosti s ukončením Programového obdobia 2014 - 2020 a to
na dobu do zrušenia účinnosti predmetného Usmernenia, resp. ďalších aktualizácií
predmetného Usmernenia.
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Uvedené sa nevzťahuje na projekty prioritnej osi č. 5 a projekty technickej pomoci
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Postup pre zrýchlenie implementácie projektov IROP
1. RO pre IROP/SO pre IROP VÚC identifikuje a upovedomí každého prijímateľa
projektov2, ktoré boli schválené v rámci výziev vyhlásenými RO pre IROP v súvislosti
s nepredložením verejného obstarávania na všetky hlavné aktivity projektov na
štandardnú/následnú ex-post kontrolu.
2. Povinnosti prijímateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb,
uskutočnenie stavebných prác tretím subjektom (dodávateľom/zhotoviteľom) a pri
predkladaní dokumentácie z VO na finančnú kontrolu na RO pre IROP/SO pre IROP
VÚC a odporúčania na problémové oblasti pri VO definuje metodický dokument
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania3.
3. Prijímateľ je povinný predložiť verejné obstarávanie na všetky hlavné aktivity projektov
na štandardnú/následnú ex-post kontrolu tak, aby bol splnený bod č. 5 úvodného
ustanovenia. V prípade nepredloženia VO na všetky hlavné aktivity projektu v
stanovenom termíne, bude mať RO pre IROP/SO pre IROP za to, že nebol zo strany
prijímateľa splnený termín na predloženie VO na štandardnú/následnú ex-post
kontrolu a RO pre IROP to bude považovať za nesplnenie povinnosti prijímateľa
s následkom podstatného porušenia Zmluvy.
4. V prípade, ak prijímateľ nesplní uvedenú podmienku, RO pre IROP/SO pre IROP VÚC
je oprávnený mimoriadne ukončiť zmluvný vzťah zo Zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle prílohy č. 1, čl. 9 Všeobecne zmluvných podmienok.

Uvedené sa nevzťahuje na projekty prioritnej osi č. 5 a projekty technickej pomoci
Príručka je zverejnená na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-20142020/programove-dokumenty-irop/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
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