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Priatelia Zeme-CEPA

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním 
je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú 
spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňo-
vať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. 
Ich aktivity sú rozdelené do dvoch programov:

- Udržateľný rozvoj regiónu Poľana (aktivity na miestnej úrovni zamerané rozvoj udržateľ-
nej energetiky, ochranu klímy, hospodárenie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, koor-
dinované využívania štrukturálnych fondov samosprávami)

- Udržateľný rozvoj a verejné financie (aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni 
zamerané na občiansku kontrolu a monitorovanie medzinárodných finančných inštitú-
cií, fondov EÚ a korporácií).

Priatelia Zeme-CEPA sa aktívne angažujú v domácich a zahraničných sieťach. Pôsobia v rámci 
Friends of the Earth International, najväčšej medzinárodnej federácie environmentálnych 
MVO na svete a v jej regionálnom zoskupení Friends of the Earth Europe. Sú členom sietí CEE 
Bankwatch Network, SF Team for Sustainable Future, IFIwatchnet a OECD Watch.

Priatelia Zeme-CEPA sa aktívne angažujú v domácich a zahraničných sieťach. Pôsobia v rámci 
Friends of the Earth International, najväčšej medzinárodnej federácie environmentálnych 
MVO na svete a v jej regionálnom zoskupení Friends of the Earth Europe. Sú členom sietí CEE 
Bankwatch Network a SF Team for Sustainable Future.



O SFteam

Structural Funds Team (SFteam) for Sustainable Future je sieť mimovládnych organizácií, 
ktorá bola založená v roku 2002 s cieľom propagovať zmysluplné partnerstvo a účasť verej-
nosti na rozhodovacích procesoch a zmysluplnom využívaní štrukturálnych fondov pre udr-
žateľný regionálny rozvoj.

SFteam pozostáva zo siedmich členov, občianskych organizácií zo strednej a východnej Európy, 
(Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko). Všetci 
členovia vo svojich krajinách zároveň komunikačnými bodmi pre iné organizácie v oblasti udr-
žateľného využívania štrukturálnych fondov.

Štrukturálne fondy sú považované za jeden z kľúčových nástrojov na regionálny rozvoj 
v krajinách strednej a východnej Európy. SFteam sa snaží podporovať účasť občanov na regi-
onálnom rozvoji presadzovaním princípu partnerstva, transparentnosti a udržateľnosti štruk-
turálnych fondov. Jeho snahou je vytvoriť efektívne partnerstvo medzi štátnymi inštitúciami 
a rôznymi organizáciami občianskej spoločnosti.

Doterajšia práca SFteam-u bola vo veľkej miere umožnená podporou nadácie Charles Stewart 
Mott Foundation.

Kontakt:

Secretariat of SFteam for Sustainable Future 
Medzinárodný koordinátor: István Farkas 
Magyar Természvetédők Szövetsége (National Society of Conservationists) 
H-1091 Budapest, Üllői út 91/b, Maďarsko 
Tel/fax: +36 1 216 7297, Fax: +36 1 216 7295 
E-mail: secretariat@sfteam.eu

Členovia SFteamu

- Centrum pro komunitní rozvoj, Česká republika 
www.cpkp.cz; www.cpkp.cz/regiony

- Informačná sieť BlueLink, Bulharsko 
www.bluelink.net

- Občianske environmentálne centrum pre udržateľný rozvoj, Bulharsko 
www.ecovarna.info

- Focus Eco Centre, Rumunsko 
www.focuseco.ro

- Priatelia Zeme – CEPA, Slovensko 
www.priateliazeme.sk/cepa

- Zelená sloboda, Lotyšsko 
www.zb-zeme.lv

- National Society of Conservationists, Hungary 
www.mtvsz.hu

- Poľská zelená sieť, Polsko 
www.zielonasiec.pl



Príprava a vydanie tejto publikácie je súčasťou práce Nezávislého občianskeho tímu pre 
monitoring fondov EÚ.

V roku 2001 iniciovalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vznik nezávislého 
občianskeho tímu na monitoring fondov EÚ. Bola to reakcia na neschopnosť oficiálnych inštitú-
cií zabezpečiť transparentnú správu fondov EÚ, slabú úroveň zapájania obcí, regiónov a mimo-
vládnych organizácií do ich programovania a využívania a kriticky nízku mieru informovania 
verejnosti o dianí v tejto oblasti.

V súčasnosti tento tím koordinujú Priatelia Zeme-CEPA. Jeho členmi sú zástupcovia mimovlád-
nych organizácií v oficiálnych monitorovacích výboroch a pracovných skupinách podieľajúcich 
sa na programovaní fondov EÚ a tiež nezávislí experti zaoberajúci sa regionálnou politikou, 
verejnými financiami a udržateľným rozvojom. Práca v tomto tíme nie je honorovaná a je limi-
tovaná časovými kapacitami jeho členov.

Úlohou tímu je:

- prispievať k zosúladeniu správy fondov EÚ s verejnými záujmami,

- monitorovať postup vlády pri ich programovaní,

- informovať verejnosť v regiónoch o aktuálnom vývoji,

- pripravovať podnety pre oficiálne inštitúcie na Slovensku i v EÚ a potom sledovať ich 
uplatňovanie v praxi,

- monitorovať vybrané projekty podporené z fondov EÚ (s pozitívnym aj negatívnym 
dopadom na rozvoj regiónov).
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Úvod

Kohézny fond a štrukturálne fondy sú verejné zdroje vyčlenené pre jed-
notlivé krajiny s cieľom podporovať ich rozvoj. Úlohou týchto fondov je 
zmierniť rozdiely medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa regiónmi v jednotli-
vých krajinách. Fondy Európskej únie (EÚ) predstavujú z hľadiska ich objemu 
a cieľov príležitosť, ale aj riziko. Ich správne využitie môže výrazne pomôcť 
rozvoju regiónov a zvýšiť kvalitu života a naopak, ich zneužitie môže exis-
tujúce problémy ešte viac prehĺbiť. V rozhodovaní o efektívnom a cielenom 
využití verejných zdrojov by sa bezpochyby mala dostať k slovu aj verejnosť.

Jedným z hlavných princípov politiky súdržnosti EÚ je princíp partnerstva. 
Súčasťou legislatívy EÚ je už od roku 1988. Diskusie o prioritách pre využitie 
fondov EÚ by mali prebiehať nielen na pôde EÚ alebo jednotlivých národných 
vlád. Rovnako ani implementácia, monitorovanie a hodnotenie fondov EÚ 
by nemali byť riadené len štátnymi orgánmi. Do týchto procesov by mali 
byť zapojené aj regióny, samosprávy a organizácie občianskej spoločnosti. 
Tie môžu k efektívnemu využívaniu fondov EÚ prispieť viacerými spôsobmi. 
Jednotlivé organizácie majú široké pole skúseností v rôznych oblastiach 
od práce s metodikou projektového cyklu, cez regionálny rozvoj a ochranu 
životného prostredia až po riešenie sociálneho vylúčenia a chudoby. Ich prí-
tomnosť je okrem toho zárukou verejnej kontroly a zvyšuje transparentnosť 
a efektivitu využívania fondov EÚ.

Nariadenie EK č. 1083/2006, ktoré upravuje pravidlá pre využívanie fondov EÚ 
pre obdobie rokov 2007 – 2013, neurčilo princíp partnerstva dostatočne jasne, 
je vágne a nejednoznačné. Jednotlivé členské štáty môžu sami bližšie špeci-
fikovať pravidlá pre uplatňovanie princípu partnerstva. Myslíme si, že princíp 
partnerstva je potrebné definovať pomocou jednoznačnejších pravidiel a tie 
ukotviť v legislatíve EÚ. Odhliadnuc od nariadenia EK, o spôsobe a rozsahu 
uplatňovania partnerského princípu rozhodujú vlády členských štátov. Z tohto 
dôvodu zostavila koalícia SFteam for Sustainable Future zoznam potrebných 
opatrení, ktoré by mali zabezpečiť rozumné uplatňovanie princípu vo všetkých 
fázach riadenia fondov EÚ.
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1. Dva pozitívne príklady – skúsenosti 
občianskych organizácií s uplatňovaním 
princípu partnerstva v programovom 
období 2007 – 2013

1.1 Maďarsko: Elektronické konzultácie 
        k vyhlasovaným výzvam
Maďarská Národná rozvojová agentúra zriadila webovú stránku www.nfu.
hu, na ktorej od roku 2007 zverejňuje všetky výzvy na predkladanie žiadostí. 
Občania tak tu majú možnosť pripomienkovať výzvy ešte pred ich vyhláse-
ním – ku každej výzve je zverejnený kontaktný e-mail, na ktorý je možné 
zasielať pripomienky. Po ich vyhodnotení sa na webe sprístupní dokument 
so všetkými zaslanými pripomienkami a reakciami na ne. Hoci by sa dalo 
očakávať, že to bude znamenať neúnosné množstvo pripomienok, v praxi 
počet pripomienok nebol veľmi vysoký. Prispel k tomu veľký počet výziev, 
ale aj neveľké kapacity občanov a občianskych organizácií.

V roku 2007 Národná rozvojová agentúra zrekonštruovala svoju webovú 
stránku a vytvorila registračný systém pre subjekty, ktoré sa zaujímajú o témy 
týkajúce sa fondov EÚ. Registrácia je prístupná každému a nepožaduje o zare-
gistrovaných osobách podrobné informácie. Občania, ktorí sa zaregistrujú, 
dostávajú pravidelne informácie o tom, aké dokumenty súvisiace s fondmi 
EÚ sú v pripomienkovom konaní. Hoci pripomienkové konania boli zverej-
nené na webe aj predtým, stránka uľahčuje prístup a zlepšuje informovanosť 
občanov. V roku 2008 sa registračný systém rozšíril o možnosť pripomienkovať 
dokumenty priamo cez webovú stránku. Zaregistrovaní občania mohli priamo 
na webe označiť, ktorú časť dokumentu komentujú (aj keď to zároveň zne-
možnilo podávať všeobecné pripomienky reagujúce na dokument ako celok).
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1.2 Lotyšsko: Koordinovaný prístup MVO
Prvé programové obdobie bolo školou nielen pre štátne inštitúcie, ale aj pre 
sociálnych partnerov a občianske organizácie. Už počas samotného procesu 
plánovania a neskôr implementácie bolo vidno pokrok v prístupe k občian-
skej participácii.

Medzi jednotlivými lotyšskými organizáciami sa vytvorila silná spolupráca, 
hoci sa zameriavajú na rôzne oblasti – ochranu životného prostredia, vzdeláva-
nie, rodové alebo sociálne otázky. Ich spolupráca a koordinované požiadavky 
zabránili tomu, aby organizácie z rôznych sektorov prichádzali s protichod-
nými požiadavkami. Práve naopak, vzájomne svoje požiadavky posilňovali. 
K úspešnej účasti občianskych organizácií prispeli aj štruktúry vytvorené na 
podporu participácie a informačné nástroje od procesu verejného pripomien-
kovania návrhov dokumentov, či strategického environmentálneho hodnote-
nia cez špeciálnu webovú stránku s presným harmonogramom procesu progra-
movania, jasnými termínmi a návrhmi dokumentov až po stretnutia zodpo-
vedných ministrov, občianskych organizácií a zástupcov Európskej komisie.*

* Ďalšie príklady dobrej praxe možno nájsť v návrhu EK k pravidlám princípu partnerstva 
z 24. 4. 2012: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_
framework/swd_2012_106_en.pdf
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2. Princípy úspešného partnerstva
vo fondoch EÚ

2.1 Programovanie
V súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni rokovania o viacročnom 
finančnom rámci EÚ, ale aj o podobe štrukturálnych fondov EÚ v novom 
programovom období 2014 – 2020. Programovací proces sa už rozbieha aj 
na národnej úrovni. V legislatíve EÚ je zakotvená povinnosť členských štátov 
zapájať do riadenia fondov EÚ, vrátane programovania, partnerov spomedzi 
samospráv, občianskych organizácií, vedeckých inštitúcií atď. Občianske 
organizácie venovali v minulom programovacom období účasti na progra-
movacom procese nemalé kapacity. Napriek tomu ich úsilie viedlo k mini-
málnym výsledkom a princíp partnerstva bol uplatňovaný viac-menej len 
formálne. Dôsledkom sú premeškané príležitosti posilniť potenciál čerpania 
fondov. Na druhej strane, v niektorých štátoch sa práve opatrenia presa-
dzované občianskymi organizáciami ukázali ako úspešné a často využívané. 
To poukazuje, že pre vlády je výhodné uznať potrebu širokej účasti verej-
nosti na rozhodovaní, pretože zvyšuje kvalitu programovacích dokumentov, 
zjednodušuje implementáciu fondov a podporuje ich efektívne využívanie. 
Aby sa v novom programovacom procese zopakoval rovnaký scenár, vlády 
členských štátov by mali prijať základné pravidlá uplatňovania princípu part-
nerstva vo všetkých štádiách programovacieho cyklu. Tento materiál pred-
stavuje zoznam opatrení, ktoré vzišli zo širokej diskusie občianskych organi-
zácií a koalícií z rôznych štátov strednej a východnej Európy a ktoré umožnia 
naplno využiť potenciál partnerstva.

1. Základné programovacie dokumenty, predovšetkým Zmluva o rozvo-
jovom a investičnom partnerstve, musia byť výsledkom otvoreného 
a demokratického procesu. Nemôžu byť podriadené vopred politicky 
stanoveným prioritám, bez demokratickej diskusie s partnermi.

Programovacie dokumenty, ktoré stanovujú obsahový i inštitucionálny rámec 
pre využívanie štrukturálnych fondov musia byť výsledkom demokratického 
a otvoreného procesu, v ktorom predstavitelia verejnej správy za vopred defi-
novaných pravidiel a časového harmonogramu v úzkej súčinnosti so sociál-
nymi a ekonomickými partnermi spolutvoria strednodobú víziu, ciele, priority 
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a opatrenia, ktoré určia obsahový rámec pre využívanie štrukturálnych fondov 
EÚ na Slovensku v nasledujúcom programovacom období.Tento cieľ možno 
dosiahnuť uplatnením nasledovných opatrení:

- Proces vytvárania strednodobej vízie, cieľov, priorít a opatrení, ktoré určia 
obsahový rámec pre využívanie štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku 
by mal byť od počiatku otvoreným procesom, so zapojením partnerov 
zo všetkých sektorov.

- Priority a ciele stanovené v programovacích dokumentoch nesmú byť 
podriadené dokumentom pripraveným a schváleným politicky, bez 
dôslednej diskusie s partnermi.

2. Strategické a analytické vládne alebo rezortné dokumenty, ktoré sú 
dôležitými podkladmi pre prípravu strategickej časti Zmluvy o roz-
vojovom a investičnom partnerstve, ako aj všetky programovacie 
dokumenty musia byť podrobené serióznej diskusii s účasťou obcí, 
VÚC a sociálnych partnerov vrátane občianskych organizácií. Účasť 
partnerov v pracovných skupinách a ďalších orgánoch zodpovedných za 
programovanie, musí mať jasne stanovené pravidlá, spôsob rozhodo-
vania a spôsob nakladania s pripomienkami a požiadavkami partnerov.

Proces prípravy podkladových dokumentov a tiež príprava všetkých kľúčových 
súčastí Zmluvy o investičnom a rozvojovom partnerstve musí dôsledne reš-
pektovať princíp partnerstva, pričom by mali byť splnené nasledovné kritériá:

- Je potrebné vyhodnotiť efektívnosť súčasného programového obdobia 
v oblasti princípu partnerstva a výsledky zohľadniť pri formovaní ďalšieho 
programovacieho obdobia. Do hodnotiaceho procesu by mali byť prizvaní aj 
predstavitelia MVO.

- Programovací proces musí mať stanovený jasný časový harmonogram, 
o ktorom musí byť verejnosť a partneri dostatočne informovaní.

- Mali by byť prijaté jasné, záväzné a vynútiteľné pravidlá definujúce účasť 
zástupcov samospráv, socioekonomických partnerov a predstaviteľov občian-
skych organizácií pri príprave kľúčových programových dokumentov, pri 
príprave strategickej časti Zmluvy o rozvojom a investičnom partnerstve (t.j. 
formulácia národnej vízie, definovanie priorít, výšky investícií a zdrojov finan-
covanie a stratégia implementácie priorít), pri schvaľovaní konceptov, analýz, 
stratégií, operačných programov, programových doplnkov, programových 
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dokumentov, hodnotení (napr. SEA), v rámci expertných skupín, monitoro-
vacích výborov a hodnotiacich komisií.

- V jednotlivých komisiách, pracovných skupinách a ďalších zoskupeniach zapo-
jených do programovania by malo byť zabezpečené vyvážené zastúpenie jed-
notlivých sektorov (1/3 štátnych orgánov, 1/3 regionálnych a lokálnych inštitú-
cií a 1/3 iných socioekonomických partnerov, vrátane občianskych organizácií).

- Vo všetkých partnerstvách vytvorených v rámci programovacieho procesu by 
mali byť zastúpené občianske organizácie. Ich zástupcovia by mali byť vybraní 
v otvorenej diskusii tak, aby reprezentovali širšiu koalíciu okruh organizácií . 
Nemali by reprezentovať iný sektor (napr. podnikateľský).

- Mal by byť určený zodpovedný orgán a konkrétna osoba zodpovedná za 
napĺňanie princípu partnerstva počas programovania, rovnako ako počas 
programového obdobia 2014 – 2020.

- Regionálne štruktúry a inštitúcie by mali byť posilnené tak, aby boli schopné 
na regionálnej úrovni riadiť programovanie a implementáciu, aby regionálne 
programy odrážali skutočné potreby regiónu.

3. Povinné strategické environmentálne hodnotenie pre všetky progra-
mové dokumenty.

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) by malo byť povinné pre každý 
programový dokument s dôrazom na efektívnu a aktívnu účasť verejnosti 
a socioekonomických partnerov a zapracovanie jej pripomienok a výstupov do 
pripravovaných dokumentov ešte pred ich finalizáciou, čím by sa napomohlo 
k zvýšeniu kvality obsahu dokumentov z environmentálneho hľadiska.

4. Verejnosť musí mať prístup k podrobným a aktuálnym informáciám 
o programovacom procese.

Informácie o programovacom procese nemôžu byť dostupné len „zasväte-
ným“, ale aj širokej verejnosti. Na to by mala slúžiť webová stránka s prehľad-
nou štruktúrou, zameraná na programovací proces. Zverejňované informácie 
musia byť ľahko prístupné a zrozumiteľné. Stránka by mala na jednom mieste 
poskytovať čo najviac informácií týkajúcich sa programovania tak, aby nebolo 
nutné vyhľadávať dodatočné informácie na iných stránkach, predovšetkým:

- jasný časový harmonogram jednotlivých krokov programovacieho 
procesu,



- všetky dokumenty súvisiace s programovaním (vrátane ich návrhov, aktu-
álnych aj starších verzií),

- štatúty, zápisnice, rozhodnutia a zoznam členov pracovných skupín 
a komisií zapojených do programovania,

- informácie o podujatiach, konzultáciách a pripomienkových konaniach 
vrátane ich výstupov.

5. Ku každému programovaciemu dokumentu by mali byť vyhlásené 
verejné konzultácie.

Vláda by mala iniciovať a podporovať verejnú diskusiu k programovacím doku-
mentom. Práve verejné konzultácie zvyšujú otvorenosť a transparentnosť 
celého procesu. Zároveň posilnia podporu verejnosti výsledným dokumen-
tom a umožnia bezproblémovú a efektívnu implementáciu fondov.

K Zmluve o rozvojovom a investičnom partnerstve a k jednotlivým operačným 
programom by mal byť vydané netechnické zhrnutie, zrozumiteľné širokej 
verejnosti.

6. Konzultácie a pripomienkový proces k jednotlivým materiálom 
a príprava na rokovania nesmú byť vystavené časovému stresu. Všetky 
pripomienky by mali zodpovedné inštitúcie zaznamenať a reagovať 
na ne.

Spracovanie a pripomienkovanie programovacích dokumentov si vyžaduje 
kvalitnú a dôslednú prípravu. Ak má prebiehať v časovom strese, odrazí sa 
to na kvalite dokumentov a znemožní to efektívne zapojenie partnerov do 
procesu.Tomu sa možno vyhnúť nasledujúcimi opatreniami:

- Termíny na pripomienkovanie dokumentov a materiálov musia partnerom 
poskytnúť dostatočný čas na preštudovanie dokumentov bez neprija-
teľného časového stresu. Je potrebné zabezpečiť, aby sa strategické 
dokumenty, ktoré určia smerovanie veľkého balíka verejných financií, 
nepripomienkovali v skrátenom pripomienkovom konaní.

- Informácie o pripomienkových konaniach by mali byť okrem Portálu 
právnych predpisov zverejňované na vytvorenej internetovej stránke, 
doplnkovo prostredníctvom médií, listov atď.
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- Termíny na pripomienkovanie musia byť stanovené tak, aby umožnili 
reálne zapojenie sa verejnosti. Je potrebné vyhnúť sa napr. termínom 
počas vianočných sviatkov a pod.

- Členovia pracovných skupín a komisií, či účastníci verejných konzultácií 
musia mať dostatočný čas na prípravu. Materiály na stretnutia a pripo-
mienkovanie musia byť zasielané v dostatočnom predstihu, tak, aby čas 
na ich preštudovanie zodpovedal rozsahu.

- Pripomienky by mali byť zaznamenané, verejne prístupné a v prípade ich 
neakceptovania je potrebné uviesť odôvodnenie.

2.2 Implementácia
Implementácia fondov EÚ, počnúc prípravou a vyhlásením výzievv až po hod-
notenie a kontrolu jednotlivých projektov musí byť otvorená verejnej kontrole 
a účasti všetkých partnerov na rozhodovacom procese. Zapojenie partnerov 
do implementácie jednotlivých operačných programov nielen zvyšuje trans-
parentnosť, ale v niektorých oblastiach môže dialóg s potenciálnymi prijíma-
teľmi významne zlepšiť kvalitu jednotlivých výziev a ich dostupnosť pre žia-
dateľov, a tým posilniť schopnosť čerpať fondy EÚ.

1. Občania majú mať prístup k detailným informáciám o implementácii 
fondov EÚ a ich použití

Na zefektívnenie verejnej kontroly je nutné zlepšiť prístup k detailným 
a najnovším informáciám o implementácii fondov EÚ. Spomenutá webová 
stránka (pozri bod 4 v kapitole Programovanie) by počas implementácie mala 
obsiahnuť všetky informácie, ktoré sú pri využívaní fondov EÚ dôležité, najmä:

- detailné informácie o práci monitorovacích výborov, zoznam ich členov, 
štatút a úplné znenia zápisov zo stretnutí,

- detailné informácie o hodnotení a výbere projektov (po skončení výbero-
vého procesu), hodnotiace hárky, zoznam hodnotiteľov, zoznam členov 
výberovej komisie a úplné znenia zápisov zo stretnutí výberovej komisie,

- informácie o používaní pravidla zákazu konfliktu záujmov,

- informácie o schválených projektoch vrátane cieľov, merateľných uka-
zovateľov, aktivít a rozpočtu.

Najvhodnejšie by bolo verejne sprístupniť niektoré typy informácií z elektro-
nických databáz, konkrétne z ITMS.
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2. Všetkým výzvam musí predchádzať verejné pripomienkovanie

To, že proce prípravy výziev nie je otvorený pripomienkam verejnosti, znižuje 
efektívnosť využívania fondov dvoma spôsobmi. V prvom rade, nevhodné 
nastavenie podmienok a kritérií často komplikuje implementáciu fondov 
a znižuje počet potenciálnych žiadateľov. Po druhé, nedostatok verejne prí-
stupných informácií o návrhoch výziev vytvára priestor pre klientelizmus 
a korupciu a niektorých žiadateľov stavia do konkurenčnej výhody. Tieto 
problémy sa dajú odstrániť nasledovne:

- návrhy výziev na predkladanie žiadostí je potrebné zverejniť už v štádiu 
prípravy,

- je potrebné umožniť otvorené verejné pripomienkovanie tak, aby poten-
ciálni žiadatelia mohli pripomienkovať podmienky výziev.

3. Je potrebné vyčleniť financie na zabezpečenie účasti partnerov a na 
rozvoj kapacít občianskej spoločnosti a prípadných žiadateľov tak, 
aby sa zlepšila dostupnosť fondov EÚ.

Väčšina organizácií občianskej spoločnosti nemá pravidelný príjem zo štátneho 
rozpočtu či z podnikateľských aktivít. Majú preto problém zabezpečiť dosta-
točné kapacity na účasť v partnerských procesoch.

Na vyriešenie tohto problému by mal byť vytvorený finančný mechanizmus 
(napr. z OP Technická pomoc), ktorý umožní financovať náklady spojené so 
zapájaním partnerov, ako sú stretnutia a tréningy, cestovné náklady, odmeny 
pre expertov či osobné náklady.

Potenciálni žiadatelia o príspevky z fondov EÚ (vrátane organizácií občian-
skej spoločnosti) majú často problém identifikovať správne, ktoré fondy sú 
pre nich určené, ako úspešne podať žiadosť a vypracovať projekt. Znižuje 
sa tak celková schopnosť žiadateľov, ale aj celej krajiny čerpať fondy. Týmto 
problémom je možné predísť vytvorením finančného nástroja na podporu 
(napríklad z OP Technická pomoc) tréningov, budovania kapacít a bezplat-
ných konzultačných služieb.
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2.3 Monitorovanie
Kvalitné monitorovanie fondov EÚ, najmä práca monitorovacích výborov s pri-
meranou účasťou partnerov je základným predpokladom efektívneho vyu-
žívania fondov EÚ. Preto je nutné zabezpečiť vyváženú štruktúru monitoro-
vacích výborov, vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu ich členov a umožniť 
verejnosti kontrolovať výsledky ich činnosti.

1. Je potrebné zabezpečiť vyvážené zastúpenie jednotlivých sektorov 
v monitorovacích výboroch, vrátane predstaviteľov občianskych orga-
nizácií.

Monitorovacie výbory hodnotia pokrok v implementácii operačných 
programov, monitorujú spravovanie fondov, kvalitu a efektívne využívanie 
financií zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu. Na to, aby bola práca 
monitorovacích výborov efektívna, je nutné zabezpečiť vyvážené zastúpe-
nie jednotlivých sektorov, tak aby všetci partneri mohli účinným spôsobom 
prinášať svoje požiadavky a návrhy. Vhodné je tretinové zastúpenie jednot-
livých sektorov – 1/3 štátnej správy, 1/3 predstavitelia regiónov a samospráv 
a 1/3 ostatní partneri (občianske organizácie a sociálni partneri). Nie je vhodné, 
aby predstavitelia štátnej správy tvorili väčšinu členov výboru, keďže to 
významne narúša vyváženosť rozhodovacích mechanizmov výboru.

2. Predstavitelia občianskych organizácií sa do monitorovacích výborov 
musia vyberať demokratickým spôsobom na základe vnútorných 
pravidiel sektoru. Nominácie kandidátov navrhnuté platformami 
občianskych organizácií je nutné rešpektovať.

Občianske organizácie nemôžu byť zastupované kandidátmi, ktorých navrhli 
a vybrali štátni zástupcovia, znamenalo by to ohrozenie nezávislosť občian-
skej spoločnosti. Je preto nutné, aby nominácie boli navrhované a schvaľo-
vané v rámci existujúcich platforiem, a aby orgány štátnej správy rešpekto-
vali nezávislosť občianskej spoločnosti a jej zástupcov.

3. Členovia monitorovacích výborov musia mať prístup k informáciám.

Efektívnosť práce jednotlivých partnerov je závislá od ich prístupu k infor-
máciám. Členovia monitorovacích výborov musia dostávať všetky materiály 
súvisiace s prácou na jednotlivých stretnutiach dostatočne dopredu.
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Aby mohli zástupcovia občianskych organizácií v monitorovacích výboroch 
vykonávať svoje úlohy a robiť rozhodnutia zodpovedne a kvalitne, potrebujú 
mať prístup k informáciám týkajúcich sa jednotlivých rozhodovacích procesov. 
Riadiace orgány by mali preto prijať také opatrenia, aby mali všetci členovia 
rovnaké znalosti o jednotlivých procesoch. Na požiadanie musia mať členovia 
monitorovacích výborov prístup k dodatočným informáciám alebo doku-
mentom, ktoré sa vzťahujú na prácu v monitorovacích výboroch, i keď tieto 
materiály nie sú verejnosti bežne prístupné.

4. zo stretnutí monitorovacích výborov by mali byť verejne prístupné 
a zohľadňovať pripomienky všetkých členov príslušného monitoro-
vacieho výboru.

Všetky zápisy zo stretnutí monitorovacích výborov zohľadňujú všetky výroky, 
pripomienky a požiadavky členov výboru. Zároveň majú členovia výboru 
možnosť pripomienkovať zápis. Ich poznámky a pripomienky je potrebné 
zapracovať do konečnej verzie zápisu, ktorý je potom zverejnený na internete.

5. Náklady členov súvisiace s prácou v monitorovacích výboroch by mali 
byť hradené.

Na kvalitnú a efektívnu účasť organizácií občianskej spoločnosti v monitoro-
vacích výboroch je nutné zabezpečiť preplatenie nákladov súvisiacich s prácou 
v nich. V porovnaní s predstaviteľmi štátnej správy, ktorí sa monitorovacích 
výborov zúčastňujú v rámci pracovného času a ich zamestnávateľ má finančné 
zdroje na pokrytie napríklad cestovných nákladov, organizácie občianskej 
spoločnosti tieto zdroje nemajú. Štát preto musí zabezpečiť, aby sa financie 
napríklad z OP Technická pomoc využili na pokrytie nákladov, ktoré občian-
skym organizáciám vznikajú v súvislosti s prácou ich zástupcov v monitoro-
vacích výboroch (napr. cestovné náklady, personálne náklady a odmena za 
analytickú prácu expertov).
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2.4 Hodnotenie
Hodnotenie je nástroj na zlepšenie kvality jednotlivých programov a zvýšenie 
efektívnosti využívania fondov EÚ. Okrem toho slúži ako podklad pre progra-
movanie nasledujúceho obdobia. Hodnotenie nemôže prebiehať na úrovni 
uzavretej skupiny predstaviteľov štátnych inštitúcií a nimi vybraných expertov.

1. Princíp partnerstva je nutné uplatňovať aj v priebehu hodnotenia 
programového obdobia.

Účasť partnerov na hodnotení operačných programov môže výrazne zlepšiť 
efektívnosť ich spravovania, podmienky pre žiadateľov a v neposlednom rade 
aj schopnosť čerpať fondy EÚ. Preto by členmi pracovných skupín a iných 
orgánov zodpovedných za hodnotenie programov malo byť široké spektrum 
partnerov, vrátane zástupcov občianskych organizácií. Ich nominácia, spôsob 
práce a podporné mechanizmy vrátane preplatenia výdavkov by mali byť, 
rovnaké ako v prípade monitorovacích výborov alebo iných pracovných skupín.
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