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I. 

 

Účel uzavretia dodatku  
 

Účelom uzavretia dodatku je zmena základnej organizačnej štruktúry úradu 

a právnych vzťahov s tým súvisiacich : 

 

- rozšírenie činnosti Kancelárie predsedu o činnosti Informačno-poradenského 

centra Prešovského samosprávneho kraja, ako kontaktného miesta príslušných 

riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť /na základe 

Zmluvy o partnerstve č. ÚV SR:162/2016 medzi Úradom vlády SR a PSK, 

Názov projektu: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete Informačno-

poradenských centier 1/ a z uvedeného dôvodu zmena v názve a v skratke 

Oddelenia IPC /Inovačné partnerské centrum/ na Oddelenie InPC /Inovačné 

partnerské centrum/ 

 

- odčlenenie odbornej agendy z  oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb 

a vytvorenie tretieho oddelenia financovania a registrácie na odbore sociálnom 

z dôvodu stupňujúceho nárastu korešpondencie, žiadosti a celkovej agendy 

vyplývajúcej zo zákona o sociálnych službách 

 

- zosúladenie kompetencií a činností odboru cezhraničnej a medzinárodnej 

spolupráce s legislatívnym a programovým rámcom účinným od 1.4.2016 
 

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 

organizačný poriadok) sa mení a dopĺňa takto :  

 

 

V čl.  VIII. Základná organizačná štruktúra úradu  

 

 bod 2.3. Kancelária predsedu sa mení názov Odd. IPC na Oddelenie InPC 

 

 bod 2.6.4.  Odbor sociálny   

- oddelenie  posudkových činností 

- oddelenie riadenia zariadení sociálnych služieb 

- oddelenie financovania a registrácie 

 

II. 

 

1. Príloha k organizačnému poriadku  – Popis pracovných činností organizačných 

útvarov sa v časti KANCELÁRIA PREDSEDU dopĺňa o činnosti Informačno-

poradenského centra Prešovského samosprávneho kraja, ako kontaktného miesta 

príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť. V časti 

ODBOR SOCIÁLNY sa mení – ods. 1 písm. d) doplnením textu: „a služby včasnej 

intervencie“ a v ods. 1 písm. o) doplnením textu: vydáva výpis z registra a vykonáva 

výmaz z registra. Mení a dopĺňa sa časť ODBOR CEZHRANIČNEJ 

A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE – činnosti / kompetencie a  legislatívny 

a programový rámec účinný od 1.4.2016. 
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2. Príloha k organizačnému poriadku  - Organizačná štruktúra   - sa mení tak, ako je to 

uvedené v prílohe k  Dodatku č. 3 Organizačného poriadku Úradu PSK    

 

3. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku ostávajú nezmenené. 

 

4. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku úradu nadobúda platnosť dňom jeho 

podpísania a účinnosť dňa 1.10.2016.  

 

 

 

V Prešove dňa 30.09.2016 

 

 

 

 

                                                                        MUDr. Peter CHUDÍK 

                                                          Predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Príloha k Dodatku č. 3 Organizačného poriadku Úradu  PSK  

 

 

POPIS PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 

 

KANCELÁRIA PREDSEDU 

 

 

Doplnenie pracovných činnosti + navýšenie o 3 funkčné miesta na Kancelárii 

predsedu 

Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja, ako 

kontaktné miesto príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre 

verejnosť : 

 podporuje zvýšenie informovanosti a komunikácie v procese implementácie 

a čerpania EŠIF 

 poskytuje konzultácie k Európskym štrukturálnym fondom, k partnerstvám a k 

operačným programom všeobecne 

 poskytuje konzultácie k harmonogramu výziev, k výzvam na predkladanie 

projektových zámerov, k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) 

 poskytuje konzultácie  v oblasti používania a práce s ITMS na úrovni žiadateľa o 

NFP a prijímateľa NFP 

 poskytuje konzultácie k zameraniu a spracovaniu projektových zámerov/žiadostí 

o NFP 

 poskytuje konzultácie k relevantnosti zámeru žiadateľa k jednotlivým operačným 

programom 

 poskytuje konzultácie k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a nahlasovaniu 

podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ 

 zriaďuje a aktualizuje elektronickú Databázu záujemcov o informácie 

o štrukturálnych fondoch, ako aj zasiela informácie z Databázy podľa záujmu 

subjektov, 

 pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia o štrukturálnych 

fondoch 

 pripomienkuje riadiacu dokumentáciu štrukturálnych fondov a návrhy na 

zameranie výziev 

 spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len CKO) pri príprave 

a organizácii školení a seminárov o EŠIF 

 spolupracuje s gestormi horizontálnych princípov, OCKÚ OLAF, certifikačným 

orgánom, orgánom auditu, ako aj s ďalšími kontaktnými bodmi OP na území kraja 

 spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samospráv a ostatnými inštitúciami 

a subjektmi pri plnení svojich úloh ako aj s ostatnými odbormi samosprávneho 

kraja 
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ODBOR CEZHRANIČNEJ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 

1. Legislatívny a programový rámec: 

 

1.1. Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999 

 Nariadenie Rady ES 1083/2006, oddiel 5 Technická pomoc, čl. 45, čl. 46 

Technická pomoc členských štátov 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 

2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) 1783/1999  

 Nariadenie Európskej Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja  

 Rozhodnutie Európskej Komisie (ES)  č. CCI 2007CB163PO012 zo dňa 

20.12.2008, ktorým sa schválil dokument Program cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013  

 Operačný Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika 2007 – 2013  

 Programový manuál pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika 2007 – 2013 

 Príručka implementácie mikroprojektov pre Program cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

 Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 

2007 - 2010 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08 

 Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 

2007 - 2010 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08, na základe 

Rozhodnutia č. 3/2012 Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 zo dňa 5.4.2012 

„Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 - 

2013 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08 

 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. WTSL.03.00.00-18-001/08 

pre Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v 

rokoch 2007 - 2010 (Strešný projekt)“ uzavretá medzi riadiacim orgánom 

Ministerstvom regionálneho rozvoja, Poľská republika a vedúcim partnerom 

Strešného projektu Združením Euroregión Karpaty Poľsko, Dodatok č. 1 a č. 2 
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 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská 

republika – Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu č. 

WTSL.03.00.00-18-001/08 s názvom „Realizácia mikroprojektov na poľsko-

slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2010“  uzavretá medzi Združením 

Euroregión Karpaty Poľsko, Prešovským samosprávnym krajom, Žilinským 

samosprávnym krajom, Zväzkom Euroregión Tatry a Združením Región 

Beskydy, Dodatok č. 1/2009 a č. 1/2012 

 Rozhodnutie č. 1.0/2010 Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko  - Slovenská republika 2007-2013 vo veci schválenia 

projektov technickej asistencie 

 Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. 

z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami 

a s orgánmi iných štátov 

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára 

podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje 

s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia 

funkcie územnej samosprávy 

 

1.2. Program ENPI Maďarsko – Rumunsko – Slovensko – Ukrajina 2007-

2013 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 zo dňa 24. 

októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj 

európskeho susedstva a partnerstva  

 Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2007 z 9. augusta 2007, ktorým sa stanovujú 

pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných 

v rámci Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 zo dňa 

24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce 

nástroj európskeho susedstva a partnerstva  

 Rozhodnutie Európskej Komisie č. C(2008)5146 zo dňa 23. septembra 

2008, ktorým bol schválený Spoločný operačný program Programu Nástroja 

európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko – Rumunsko – 

Slovensko – Ukrajina 2007-2013 

 Spoločný operačný program Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 

Ukrajina 2007 - 2013 

 Projekt technickej asistencie na financovanie Spoločného technického 

sekretariátu (vrátane Vysunutých pracovísk/Branch Office) schválený 

Spoločným monitorovacím výborom dňa 19. decembra 2008 

 “Financing agreement on the Branch Office establishment and operation 

under the Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine European 

Neighbourhood and Partnership Instrument Cross-border Cooperation 
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Programme 2007-2013“ (Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého 

pracoviska STS tzv. „Branch Office“ v rámci Programu Nástroja Európskeho 

Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 

Ukrajina 2007 – 2013) uzavretá medzi Spoločným technickým sekretariátom 

a Prešovským samosprávnym krajom dňa 31.7.2009 

 Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. 

z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami 

a s orgánmi iných štátov 

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára 

podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje 

s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia 

funkcie územnej samosprávy 

 

1.3.  Nórsky finančný mechanizmus – Program SK08 Cezhraničná 

spolupráca, Schéma malých grantov 

 Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného 

mechanizmu 2009 –2014 

 Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 

2014 prijaté MZV NK podľa čl. 8.8 Dohody medzi Nórskym kráľovstvom 

a Európskou úniou o Nórskom finančnom mechanizme pre obdobie 2009-

2014 dňa 11. februára 2011 v platnom znení 

 Programová dohoda o financovaní programu „Cezhraničná spolupráca“ 

zo dňa 19. augusta 2013 (účinná od 23.08.2013) 

 Dohoda o delegovaní právomocí Správcu programu č. 1284/2013 

 Systém riadenia FM EHP a NFM v platnom znení 

 Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre 

programové obdobie 2009 – 2014 v platnom znení 

 príručky, usmernenia, pokyny a iné dokumenty vydané, resp. prijaté MZV 

NK, Úradom pre finančný mechanizmus, NKB, Certifikačným orgánom a 

Orgánom auditu v platnom znení 
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1.4. Program INTERREG V - A PL-SK 2014-2020 

 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým 

sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, 

pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na 

programy spolupráce 

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. 

decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska 

územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. 

decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných 

ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a 

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom 

zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, 

zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení 

 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 

 Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 schválený 

Rozhodnutím EK č. C(2015) 889 zo dňa 12.2.2015  

 Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami pre Program INTERREG V-A 

Poľsko – Slovensko 2014-2020 

 Projekt „Spája nás príroda a kultúra“ č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 na základe 

Rozhodnutia č. 19/2016 Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG V-

A Poľsko – Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

 Projekt „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí“ č.  

PLSK.03.01.00-12-0006/16 na základe Rozhodnutia č. 19/2016 

Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 

2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

 Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja 

prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v  Prešovskom 

samosprávnom kraji“ č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 na základe Rozhodnutia 

č. 17/2016 Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG V-A Poľsko – 

Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 
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 Projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne 

Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ č. PLSK.03.01.00-18-0002/16 

na základe Rozhodnutia č. 17/2016  Monitorovacieho výboru pre Program 

INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 zo dňa 1.4.2016 

 Projekt technickej pomoci Programu INTERREG V-A Poľsko- Slovensko 

2014-2020 „Regionálny kontaktný bod Prešovského samosprávneho kraja“ 

 Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. 

z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami 

a s orgánmi iných štátov 

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára 

podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje 

s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia 

funkcie územnej samosprávy 

 

2. Činnosť a kompetencie odboru 

 

2.1 Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu 

cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013  

 Implementácia Prioritnej osi  III  Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR  

prostredníctvom Strešného projektu PSK: 

- vypracovanie správ o implementácií / Výročnej správy na základe 

požiadavky Riadiaceho orgánu, Národného koordinátora a Vedúceho 

partnera, 

- spolupráca s Národným kontrolórom, Riadiacim orgánom, Národným 

koordinátorom a Vedúcim partnerom, 

- vypracovanie materiálov na základe požiadaviek RO, NK, STS, 

Certifikačného a Platobného orgánu, 

- preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom, z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, formou riadnej refundácie 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a formou 

refundácie z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 

- zabezpečenie publicity Programu, 

- zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, 

 hodnotiaceho procesu, finančného riadenia, auditu a archivácia, 

- zabezpečenie kontroly ex-post, 

- zabezpečenie spolupráce pri výkone auditov, 

- monitoring a kontrolná činnosť na úrovni PSK. 
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2.2 Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti  Programu 

nástroja susedstva ENPI Maďarsko –Slovensko – Rumunsko – 

Ukrajina 2007-2013  

 Zabezpečenie činností vo vzťahu k Programu ENPI (po jeho predĺžení) 

prostredníctvom Spoločného monitorovacieho výboru Programu, 

 predkladanie relevantnej dokumentácie a podkladov k Výročným správam 

Spoločnému Technickému Sekretariátu. 

 

2.3 Kompetencie v rámci výkonu kompetencií Schémy malých grantov 

programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ Nórskeho finančného 

mechanizmu 

 Kompetencie v rámci implementačných procedúr, finančného riadenia 

a kontroly sú vykonávané v súlade s Dohodou o delegovaní právomocí 

Správcu programu, najmä: 

- činnosti v rámci Výboru pre spoluprácu, 

- zriadenie a organizovanie zasadnutí Výberovej komisie, 

- uzatváranie projektových zmlúv s úspešnými žiadateľmi,  

- prevádzanie platieb projektových grantov na účty prijímateľov, 

- spolupráca so Správcom programu pri implementácii Schémy v rozsahu 

Dohody o delegovaní právomocí, spolupráca s Certifikačným orgánom, 

Orgánom auditu, MZV NK a NKB, 

- zabezpečenie informovanosti a publicity schémy, 

- zostavovanie a predkladanie Správcovi programu čiastkové priebežné 

finančné správy, čiastkové výročné správy, vrátane predloženia 

čiastkového odhadu očakávaných platieb, čiastkovú záverečnú správu a 

správy o vzniknutých úrokoch, 

- zabezpečenie overenia pokroku v projektoch voči očakávanému výstupu 

a očakávaným výsledkom Schémy, najmä prostredníctvom vecných 

overení a/alebo overení projektov na mieste, najmä overovať výsledky 

projektu a skutočnosť, že výdavky deklarované prijímateľmi skutočne 

vznikli v súlade s projektovou zmluvou a Právnym rámcom, ako aj 

platným národným právom a právom Európskej únie, 

- zabezpečenie výkonu každoročného monitorovania na vzorke projektov, 

vybranej na základe rizikovej analýzy a zahrnujúcej náhodné vzorky.  

 

2.4 Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti  Programu  

            INTERREG V - A PL-SR 2014-2020  

2.4.1 Riadenie Programu INTERREG V-A PL- SR 2014-2020 

 Schvaľovací proces Programu prostredníctvom Monitorovacieho výboru 

Programu 

 Činnosti v rámci Monitorovacieho výboru Programu, pripomienkovanie  

a príprava dokumentov 
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2.4.2 Implementácia Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 

prostredníctvom Strešných projektov PSK: 

- vypracovanie Strešných projektov a dokumentov pre implementáciu 

prioritných osí I a III a ich predloženie prostredníctvom vedúcich 

partnerov STS,  

- uzatvorenie partnerských zmlúv pre Strešné projekty, 

- vypracovanie dokumentov pre implementáciu projektov, 

- výkon činností v rámci Výboru pre mikroprojekty Programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A, 

- vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o FP pre 

prioritnú os III,  

- pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov,  

- prijímanie žiadostí o finančný príspevok v PSK, registrácia a archivácia 

žiadostí o finančný príspevok,  

- komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov, 

- vypracovanie a uzatváranie zmlúv o spolufinancovaní projektov z 

prostriedkov EFRR a ŠR so žiadateľmi,   

- registrovanie a priebežné zadávanie údajov do informačného systému, 

- zabezpečenie informovanosti a publicity Programu, organizovanie 

školení pre žiadateľov a mikroprijímateľov, konzultačná činnosť k 

príprave žiadostí o FP,  

- vypracovanie správ o implementácii na základe požiadavky Riadiaceho 

orgánu, Národného koordinátora a Vedúceho partnera, 

- priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, 

kontrola na mieste, kontrola dokumentácie konečných prijímateľov na 

vybranej vzorke projektov,  

- zabezpečenie kontroly súladu s národnou legislatívou a legislatívou 

Spoločenstva (napr. verejné obstarávanie, verejná podpora, publicita 

atď.),  

- prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov formou 

priebežnej/záverečnej správy o postupe realizácie mikroprojektu a 

žiadosti o platbu a verifikácia nákladov mikroprojektu,  

- spracovanie rizikovej analýzy mikroprojektov pre potreby kontroly na 

mieste,  

- potvrdenie Monitorovacej správy z postupu realizácie 

mikroprojektu/žiadosti o platbu pre mikroprojekt a vystavenie 

Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov mikroprojektu,  

- spolupráca s Národným kontrolórom, Riadiacim orgánom, Národným 

koordinátorom a Vedúcim partnerom, 

- vypracovanie materiálov pre certifikáciu na základe požiadaviek 

Certifikačného a Platobného orgánu, spracovanie a predloženie Správy z 

postupu realizácie Strešného projektu a relevantnej dokumentácie 

Strešného projektu národnému kontrolórovi na certifikáciu,  

- preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom, a to formou zálohovej 

refundácie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

formou riadnej refundácie z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a formou refundácie z prostriedkov štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky,  
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- zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, 

hodnotiaceho procesu, finančného riadenia, auditu a archivácia,  

- zabezpečenie kontroly ex-post, 

- monitoring a kontrolná činnosť na úrovni PSK.  

 

2.4.3 Činnosti v  rámci prioritnej osi Technická pomoc Programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 

prostredníctvom Regionálneho kontaktného bodu: 

- poskytovanie informácií o Programe potencionálnym žiadateľom 

a následne prijímateľom, 

- zabezpečenie konzultácií pre žiadateľov v rámci jednotlivých výziev 

vyhlásených Spoločným technickým sekretariátom, 

- podpora Spoločného technického sekretariátu, Riadiaceho orgánu 

a ostatných inštitúcií pri plnení dôležitých úloh počas implementácie 

Programu, 

- zabezpečenie propagácie a publicity Programu, 

- spolupráca s inštitúciami implementujúcimi Program pri implementácii 

Komunikačnej Stratégie Programu a pod. 

 

2.5 Kompetencie v rámci Zastúpenia Prešovského samosprávneho kraja 

v Bruseli 

- spolupráca s európskymi inštitúciami, národnými orgánmi, regionálnymi 

zastúpeniami a asociáciami v oblastiach záujmu PSK  

- monitoring vývoja legislatívy a politík EÚ, ktoré majú vplyv na rozvoj regiónu  

- príprava podkladov, materiálov, stanovísk a príspevkov na európske témy  

- spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a realizácii aktivít s európskym 

kontextom  

- získavanie, spracovanie a sprostredkovanie informácií o európskych 

programoch, grantoch a verejných konzultáciách  

- vytváranie a rozširovanie databázy subjektov PSK, ktorým priebežne zasiela 

informácie z EÚ  

- príprava a distribúcia dvojmesačníka Euronews  

- zabezpečenie aktuálnych informácií z EÚ na webovej stránke PSK  

- sprostredkovanie možnosti zapojenia subjektov PSK do európskych projektov, 

iniciatív, sieti a partnerstiev  

- vytváranie a rozvíjanie kontaktov s predstaviteľmi EÚ, členských štátov, 

regiónov, miest a obcí, združení a asociácií  

- prezentácia a propagácia PSK na európskej úrovni a v rámci Beneluxu  

- vytváranie zázemia v Bruseli pre predstaviteľov kraja, miest a obcí, škôl a 

univerzít, podnikateľov a iných subjektov z PSK.  

 


