
INTERNÉ RIADIACE AKTY

A- Delimitácia spisov (časť spisovej agendy a časť projektovej dokumentácie súvisiaca s delimitovanou vecnou pôsobnosťou, ktorej ešte neuplynula lehota uloženia )

1 4.0
Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 

2014 - 2020 v znení verzie č. 4.0

Programový dokument na obdobie 2014–2020  pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, 

informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ. 

2 3.0
Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre operačný 

program Technická pomoc v znení verzie č. 3.0

Stanovenie sústavy merateľných ukazovateľov operačného programu Technická pomoc (OP TP) a ich cieľových 

hodnôt 

3 21.0 Interný manuál procedúr RO pre OP TP v znení verzie č. 21.0

Zachytáva procesy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly priebehu OP TP (audit trail) na úrovni jednotlivých 

pracovných pozícií v organizačnej štruktúre, časové limity na realizáciu jednotlivých postupov a vstupné a výstupné 

dokumenty jednotlivých postupov a podmienky uchovávania dokumentov

4 11.0
Opis systémov riadenia a kontroly pre OP TP 2014 - 2020 v 

znení verzie č. 11.0

Dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP TP (RO OP TP) za účelom overenia adekvátneho nastavenia 

systémov riadenia a kontroly na úrovni RO OP TP, CO a PJ prostredníctvom nezávislého auditného subjektu

5 6.0
Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP 2014 - 

2020 v znení verzie č. 6.0

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP zohľadňujúc pravidlá oprávnenosti výdavkov definované CKO 

na národnej úrovni

6 13.0
Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty OP 

TP 2014 - 2020 v znení verzie č. 13.0

Metodický dokument pre prijímateľov, ktorý poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie, 

ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu výkonu verejného obstarávania (VO) ako aj kontroly VO, zníženiu 

chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie RO a prijímateľa

7 8.0
Príručka pre odborného hodnotiteľa OP TP 2014 - 2020 v znení 

verzie č. 8.0

Poskytuje odborným hodnotiteľom jednoznačné, objektívne a transparentné inštrukcie k aplikovaniu hodnotiacich 

kritérií v procese odborného hodnotenia

8 11.0
Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 - 2020 v znení 

verzie č. 11.0
Poskytuje doplňujúce, spresňujúce a vysvetľujúce informácie prijímateľovi v procese implementácie projektu

9 2.0
Usmernenie č. 1 RO OP TP v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie v SR v znení verzie č. 2.0

Usmernenie pre manažérov OP TP a prijímateľov nad rámec zadefinovaných procesov v riadiacej dokumentácii v 

súvislosti s opatreniami v období mimoriadnej situácie COVID

10 OPTP-PO1-SC3-2016-4
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-

poradenských centier 1 v znení verzie č. 8

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

11 OPTP-PO1-SC1-2016-5
Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1 v znení 

verzie č. 4

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

12 OPTP-PO2-SC1-2016-6
Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie 

EŠIF v znení verzie č. 6

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

13 OPTP-PO1-SC2-2016-7  
Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1 v 

znení verzie č. 6

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

14 OPTP-PO1-SC1-2016-11 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 v znení verzie č. 4
Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

P. č.
Číslo interného riadiaceho 

aktu
Názov Predmet úpravy

Operačný program Technická pomoc

Príloha č. 7

Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii interných riadiacich aktov

k Dohode uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 355 zo dňa 4. júna 2020

Poznámka
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15 OPTP-P01-SC3-2017-12 

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho 

zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a 

monitorovania EŠIF v znení verzie č. 5

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

16 OPTP-PO2-SC1-2017-13
Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného 

riadenia, kontroly a auditu EŠIF v znení verzie č. 3

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

17 OPTP-PO1-SC1-2018-14
Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a 

riadenia EŠIF 2 v znení verzie č. 3

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

18 OPTP-PO1-SC1-2018-15
Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného 

riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2 v znení verzie č. 4

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

19 OPTP-PO1-SC3-2018-16
Implementovať správny a transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 2 v znení verzie č. 4

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

20 OPTP-PO1-SC1-2018-17 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2 v znení verzie č. 1
Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

21 OPTP-PO2-SC1-2018-18

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov 

zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2 v 

znení verzie č. 1

Základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP pre vybranú oblasť 

aktivít v rámci OP TP

22 1.0 Kritéria pre výber projektov, verzia 1.0
Hodnotiace kritériá schválené Monitorovacím výborom pre OP TP pre posudzovanie projektov OP TP v procese 

odborného hodnotenia

23  Dodatok č. 2 Štatútu

Štatút  Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Technická pomoc v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2017 a 

Dodatku č. 2 zo dňa 22.12.2017
Upravuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti výboru

Podpísané VÚV ako 

predsedom MV OP TP

24 Príloha č.1 Štatútu
Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Technická pomoc

Upravuje procedurálne náležitosti prípravy a priebehu rokovaní výboru, náležitosti schvaľovania uznesení a spôsob 

vyhotovovania zápisníc z rokovania výboru

Podpísané VÚV ako 

predsedom MV OP TP

25  4.0
Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre citlivé pozície 

v znení verzie 4.0
Vymedzuje zriadenie, pôsobnosť, zloženie, činnosť a zasadnutia Pracovnej skupiny pre citlivé pozície

Podpísané GR SFP ako 

predsedom PSpCP

26 6.0 Vnútorný manuál procedúr PJ OPTP v znení verzie č. 6.0 

Vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 558 z 5. novembra 2014. Vychádza z platnej legislatívy SR a EÚ a 

schváleného platného Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF  na programové obdobie 2014 - 2020 a zároveň 

je vypracovaný v súlade s ďalšími základnými dokumentmi, medzi ktoré patrí Operačný program Technická pomoc, 

Programový manuál OP TP, interný manuál riadiaceho orgánu pre OP TP a príslušné usmernenia vzťahujúce sa na 

platobnú jednotku

27 3.1 Vnútorný manuál procedúr PJ OPTP v znení verzie č. 3.1

Vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 834/2006 a č. 

835/2006. Vychádza z platnej legislatívy SR a EÚ a zo schváleného platného Systému finančného riadenia ŠF a KF 

na programové obdobie 2007 – 2013  a zároveň je vypracovaný v súlade s ďalšími základnými dokumentmi, medzi 

ktoré patrí Operačný program Technická pomoc, Programový manuál OP TP, interný manuál riadiaceho orgánu pre 

OP TP a príslušné usmernenia vzťahujúce sa na platobnú jednotku

28 v.4
Manuál procedúr odboru administratívnych kapacít EŠIF v znení 

verzie č. 4 

Aktualizácia z dôvodu presunu 1 ŠZM v pozícii sektorový/rezortný expert v rámci sekcie finančných programov, 

doplnenie činnosti Spolupráca pri príprave programového 2021-2027 v oblasti administratívnych kapacít

29 v.4

Metodický pokyn ÚV SR č. 21 - k zberu údajov 

o administratívnych kapacitách EŠIF do Informácie o stave 

administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, 

implementácie, kontroly a auditu EŠIF v znení verzie č. 4

Aktualizácia sa týka doplnenia popisu údajov a zmien v štruktúre a predkladaní dát rozortov o AK EŠIF 

prostredníctvom IS CPV

Programové obdobie Operačný program Technická pomoc 2014-2020

Programové obdobie Operačný program Technická pomoc 2007-2013

Interné riadiace akty odboru administratívnych kapacít EŠIF
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30 v.4

Metodický pokyn ÚV SR č. 22 - k administratívnym kapacitám 

európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v 

programovom období 2014 – 2020 v znení verzie č. 4

Aktualizácia súvisí so zmenami v niektorých opisoch činností štandardizovaných pracovných pozícií AK EŠIF 

31 v.2

Metodický pokyn ÚV SR č. 27 -  k realizácii Centrálneho plánu 

vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom 

období 2014-2020 v znení verzie č. 2

Aktualizácia sa týka doplnení informácii o podmienkach účasti AK EŠIF na prezenčných a dištančných 

vzdelávacích aktivitách

32 v.1

Metodický pokyn ÚV SR č. 37 - k overeniu získaných 

vedomostí a zručností účastníkov Centrálneho plánu vzdelávania 

v programovom období 2014-2020 

Metodický pokyn k overovaniu vedomostí AK EŠIF prostredníctvom elektronického systému LMS

33 08/2017

Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v 

programovom období 2014 – 2020 za rok 2016

Dokument vypracovaný OAK EŠIF, ÚVSR každoročne v súlade s Metodickým pokynom ÚV SR č. 21 k zberu 

údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do 

riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF a v súlade s kapitolou IV. Monitorovanie, Systému riadenia EŠIF 

pre PO 2014 - 2020. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR zverejnený na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk a na webovom sídle gestora AK EŠIF https://cpv.vlada.gov.sk

34 08/2018

Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v 

programovom období 2014 – 2020 za rok 2017

Dokument vypracovaný OAK EŠIF, ÚVSR každoročne v súlade s Metodickým pokynom ÚV SR č. 21 k zberu 

údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do 

riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF a v súlade s kapitolou IV. Monitorovanie, Systému riadenia EŠIF 

pre PO 2014 - 2020. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR zverejnený na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk a na webovom sídle gestora AK EŠIF https://cpv.vlada.gov.sk

35 08/2019

Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v 

programovom období 2014 – 2020 za rok 2018

Dokument vypracovaný OAK EŠIF, ÚVSR každoročne v súlade s Metodickým pokynom ÚV SR č. 21 k zberu 

údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do 

riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF a v súlade s kapitolou IV. Monitorovanie, Systému riadenia EŠIF 

pre PO 2014 - 2020. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR zverejnený na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk a na webovom sídle gestora AK EŠIF https://cpv.vlada.gov.sk

36 177/16777/2020 /SFP

Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v 

programovom období 2014 – 2020 za rok 2019

Dokument vypracovaný OAK EŠIF, ÚVSR každoročne v súlade s Metodickým pokynom ÚV SR č. 21 k zberu 

údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do 

riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF a v súlade s kapitolou IV. Monitorovanie, Systému riadenia EŠIF 

pre PO 2014 - 2020. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR zverejnený na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk a na webovom sídle gestora AK EŠIF https://cpv.vlada.gov.sk

37 v.2

Centrálny plán vzdelávania 

administratívnych kapacít EŠIF 

na programové obdobie 2014 - 2020

Dokument bol vypracovaný z dôvodu aktualizácie kompentencií pre štandardizované a neštandardizované pracovné 

pozície, aktualizácie prehľadu inštitúcii a subjektov s neštandardizovanými pracovnými pozíciami, aktualizácie 

vzdelávacích programov a modulov

38
Príručka pre prijímateľa a 

projektového partnera, 2.0

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera verzia 1.0 

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu 2009 – 2014 verzia 2.0

Povinnosti a oprávnenia (usmernenia a postupy) prijímateľov a projektových partnerov

39 Príručka pre hodnotiteľa, 1.0
Príručka pre hodnotiteľa verzia 1.0, Finančný mechanizmusEHP 

a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014
Úprava postupov pre hodnotenie žiadostí o projekt predložených v rámci programnov FMEHP a NFM 2009-2014

40 Podrobný opis RKS, 1.4 Opis riadiacich a kontrolných systémov SP 2009-2014 verzia 1.4 Nastavenie riadiacich a kontrolných systémov správcu programu

Interné riadiace akty odboru grantov EHP a Nórska 
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41 IM SP, 1.6.
Interný manuál Správu programu Finančného mechanizmu EHP 

a Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014 verzia 1.6

Stanovuje úlohy, zodpovednosti a pracovné postupy zamestnancov ÚV SR, ktorí sa podieľajú na implementácii 

programov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2020

42 Rozhodnutie HM č.3/2017
Rozhodnutia hlavného manažéra o zmene Interného manuálu 

Správcu programu, verzia č.1.6
Aktualizácia 

43 Rozhodnutie HM č.4/2017
Rozhodnutia hlavného manažéra o zmene Interného manuálu 

Správcu programu, verzia č.1.6
Aktualizácia 

44 Rozhodnutie HM č.5/2017
Rozhodnutia hlavného manažéra o zmene Interného manuálu 

Správcu programu, verzia č.1.6
Aktualizácia 

45 IM ORINFM 7.0

Interný manuál pre riadenie pomoci z Finančného mechanizmu 

EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004 - 2009 verzia 

7.0. 

Riadenie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004 - 2009, postavenie 

jednotlivývh orgánov,ich práva a povinnosti, audit trail,implementačný proces, technická asistencia

46 IM NKB 2.2

Interný manuál Národného kontaktného bodu Finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009-

2014 verzia 2.2

Stanovuje v prehľadnej a zrozumiteľnej forme úlohy, zodpovednosti a pracovné postupy zamestnancov ÚV SR, 

ktorí sa priamo podieľajú na implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

2009-2018

47 Rozhodnutie HM č.1/2017
Rozhodnutia hlavného manažéra o zmene Interného manuálu 

Národného kontaktného bodu, verzia č.2.2
Aktualizácia

48 Usmernenie NKB č.1
Pravidlá financovania finančných opráv z nezrovnalostí v rámci 

FM EHP a NFM 2009-2014
Nezrovnalosti a pravidlá financovania finančných opráv

49
Výnimka č. 1 zo Systému 

riadenia
Výnimka č. 1 zo Systému riadenia 2014-2021 Bod 3, tretia veta kapitoly 7.5 Systému riadenia sa nemusí uplatňovať

50 IM NKB, 3.1 Interný manuál NKB, verzia 3.1 Postupy Národného kontaktného bodu FM EHP a NFM 2014 - 2021

51 Rozhodnutie HM č. 1/2020 Rozhodnutie hlavného manažéra o zmene IM NKB v. 3.1 Postupy Národného kontaktného bodu FM EHP a NFM 2014 - 2021

52 DDMACS, 1.4
Detailed description of the management and control systems in 

Slovakia, version 1.4

Podrobný opis systémov riadenia a kontroly FM EHP a NFM 2014-2021 na Slovensku na národnej úrovni (postupy 

NKB, CO, OpN, OA)

53 POKYN č. 1/2017 Pokyn č. 1/2017 riaditeľa odboru grantov EHP a Nórska
Pokyn, ktorým sa upravuje dodržiavanie termínov stanovených v Nariadení o implementácii FM EHP a NFM 2014 - 

2021

54 POKYN č. 1/2020 Pokyn č. 1/2020 riaditeľa odboru grantov EHP a Nórska Pokyn o vykonávaní ZFK v prípade niektorých finančných operácií

55 IM SP, 3.0 Interný manuál správcu programu, verzia 3.0 Postupy správcu programu pri implementácii programov. Nahrádza dohody o implementácii programov

56 Podrobný opis RKS, 3.0 Podrobný opis systému riadenia a kontroly SP, verzia 3.0 Podrobný opis systému riadenia a kontroly správcu programu

57 U-NKB-1/2017
Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania 

finančných opráv, verzia 1.0
Nezrovnalosti a pravidlá financovania finančných opráv

58 U-NKB-2/2019 v. 2.0 Usmernenie U-NKB-2/2019 k Príručke pre žiadateľa,  verzia 2.0
Príručka pre žiadateľa, ktorá je záväzná pre žiadateľov v rámci programov spravovaných Úradom vlády SR, zároveň 

je záväzné aj pre žiadateľov v rámci iných programov, ak tak určí príslušný správca programu

59 U-NKB-3/2019 Usmernenie U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám, verzia 1.0 Zabezpečiť jednotnú úpravu zmlúv a dohôd v rámci FM EHP a NFM 2014 - 2021

60 U-NKB-4/2019
Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond, 

verzia 1.0
Postupy implementácie Fondu pre bilaterálne vzťahy

61 U-NKB-6/2019
Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a 

projektového partnera

Vzťahuje sa na projekty podporené z programov FM EHP a NFM 2014 –2021, ktorých správcom je Úrad  vlády  

Slovenskej  republiky,  vrátane  prijímateľov  a slovenských  partnerov  v  týchto projektoch

62 U-NKB-7/2019 Usmernenie U-NKB-7/2019 k Príručke pre hodnotiteľa
Vzťahuje sa na hodnotenie žiadostí o projekt prijatých na základe výziev vyhlásených Správcom programu v rámci 

Programov  financovaných z  FM EHP a NFM 2014-2021 odbornými hodnotiteľmi

63 Pokyn R OKVO č. 1/2019

Pokyn riaditeľky odboru kontroly verejného obstarávania číslo 

1/2019 zo dňa 31. 01. 2019 k vykonávaniu overenia procesu 

verejného obstarávania, ak sú s ním súvisiace výdavky zaradené 

do priebežných finančných správ v rámci Finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

FM EHP, NFM - verejné obstarávanie
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64 1/2015 Usmernenie vedúceho Úradu vlády SR 1/2015
Zrušenie Usmernenia vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2011 zo dňa 15. novembra 2011 k pravidlám 

financovania finančných opráv z nezrovnalostí v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

65 2/2011

Usmernenie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 

2/2011 zo dňa 15. novembra 2011 k pravidlám

financovania finančných opráv z nezrovnalostí v rámci 

Programu švajčiarsko‐slovenskej spolupráce

Financovanie finančných opráv z nezrovnalostí

66 2.0/2014 Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0 Publicita a informovanosť

67 2.3/2013

Pravidlá a postupy implementácie Programu 

Švajčiarsko‐slovenskej spolupráce Verzia 2.3 platná od 

14.03.2014

Implementácia Programu Švajčiarsko‐slovenskej spolupráce

68 1/2015

Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k 

Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia

1/2015

Všeobecné zmluvné podmienky Blokový grant

69 3/2016

Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k 

Zmluve o realizácii projektu č. 1/2010, verzia

3/2016

Všeobecné zmluvné podmienky - projekty

70 N/A

Informácia o postupoch predkladania poslednej Priebežnej 

správy o projekte, Záverečnej správy o projekte a záverečnej 

Žiadosti o platbu (ŽoP)

Správy o projekte

71 N/A
Informácia o postupoch predkladanie Záverečnej správy o 

projektu (PCR)
Záverečná správa o projekte

72 N/A
Informácia o postupoch predkladania Žiadosti o použitie rezervy 

na projekt
Použitie rezervy

73 1C/2016
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 01.10.2016
Administratívne rozdelenie pracovníkov

74 1B/2016
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 01.08.2016
Administratívne rozdelenie pracovníkov

75 1A/2016
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 01.04.2016
Administratívne rozdelenie pracovníkov

76 N/A
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SZS 3/2014
Administratívne rozdelenie pracovníkov

77 N/A
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 01.02.2015
Administratívne rozdelenie pracovníkov

78 N/A
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 08.07.2015
Administratívne rozdelenie pracovníkov

79 N/A
Pokyn RORIŠFM Administratívne rozdelenie pracovníkov 

ORIŠFM, SBFN od 02.11.2015
Administratívne rozdelenie pracovníkov

80 N/A
Pokyn RORIŠFM Postup pri overovaní Žiadostí o zálohu KP, 

2/2014
Žiadosti o zálohu

81 2/2016

Pokyn RORIŠFM č. 2/2016 zo dňa 16.05.2016 k procesu 

výkonu overenia Priebežnej správy o projekte, Žiadosti o platbu 

a Žiadosti o zálohu v rámci projektov Programu 

švajčiarsko‐slovenskej spolupráce

Priebežné správy o projekte

82 3/2016

Pokyn RORIŠFM č.3/2016 zo dňa 30.05.2016 k procesu výkonu 

overenia Záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektov 

Programu švajčiarsko‐slovenskej spolupráce

Záverečná správa o projekte

Interné riadiace akty odboru riadenia a kontroly bilaterálnych finančných nástrojov 
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83 5/2016

Pokyn RORIŠFM č.5/2016 zo dňa 12.10.2016 k zabezpečeniu 

aktuálnosti oficiálnej web stránky Programu 

švajčiarsko‐slovenskej spolupráce www.swiss‐contribution.sk

Web stránka

84 v. 4.0
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových 

partnerov, CE v znení verzie č. 4.0

Dokument vypracovaný OPNS ÚV SR v súlade s platným Implementačným manuálom programu Interreg Stredná 

Európa, ktorý predstavuje metodický manuál na posudzovanie oprávnenosti výdavkov pre projektových partnerov 

programu zo Slovenskej republiky. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR zverejnený na webovom 

sídle https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/kontrola-projektov/

85 v. 4.0
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových 

partnerov, DTP v znení verzie č. 4.0

Dokument vypracovaný OPNS ÚV SR v súlade s platným Implementačným manuálom programu Interreg Dunajský 

nadnárodný program, ktorý predstavuje metodický manuál na posudzovanie oprávnenosti výdavkov pre 

projektových partnerov programu zo Slovenskej republiky. Dokument je po schválení vedúcim Úradu vlády SR 

zverejnený na webovom sídle https://www.danube.vlada.gov.sk/kontrola-projektov/

86 v. 3.3
Interný manuál prvostupňovej finančnej kontroly, CE v znení 

verzie č. 3.3

Dokument vypracovaný OPNS ÚV SR pre program nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe pre 

programové obdobie 2014 – 2020, ktorý stanovuje úlohy, zodpovednosti a pracovné postupy zamestnancov ÚV SR, 

ktorí sa podieľajú na výkone prvostupňovej finančnej kontroly programu. Manuál súčasne rieši aj otázku ľudských 

zdrojov, ich rozvoj, vzdelávanie, zastupiteľnosť

87 v. 3.3
Interný manuál prvostupňovej finančnej kontroly, DTP v znení 

verzie č. 3.3

Dokument vypracovaný OPNS ÚV SR pre program nadnárodnej spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 

pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý stanovuje úlohy, zodpovednosti a pracovné postupy zamestnancov ÚV 

SR, ktorí sa podieľajú na výkone prvostupňovej finančnej kontroly programu. Manuál súčasne rieši aj otázku 

ľudských zdrojov, ich rozvoj, vzdelávanie, zastupiteľnosť plniť predmet úpravy

88 N/A

Štatút Spoločnej národnej komisie pre programy nadnárodnej 

spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 a 

Interreg Stredná Európa 2014-2020 a pre makroregionálne 

stratégie na programovacie obdobie 2014-2020

Spoločná národná komisia bola vytvorená 18.9.2015 s cieľom poskytovať podporu a poradenstvo zástupcom SK v 

monitorovacích výboroch programov nadnárodnej spolupráce

89 N/A

Rokovací poriadok Spoločnej národnej komisie pre programy 

nadnárodnej spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 

2014-2020 a Interreg Stredná Európa 2014-2020 a pre 

makroregionálne stratégie na programovacie obdobie 2014-2020

Stanovuje rokovanie a spôsob rozhodovania Spoločnej národnej komisie pre programy nadnárodnej spolupráce 

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 a Interreg Stredná Európa 2014-2020 a pre makroregionálne 

stratégie na programovacie obdobie 2014-2020

90 N/A
Štatút konzultačnej skupiny národného kontaktného bodu pre 

Stratégiu EÚ pre dunajský región

Konzultačná skupina pre dunajskú stratégiu bola vytvorená 30.9.2011 s cieľom koordinácie implementácie cieľov 

dunajskej stratégie v SK

Interné riadiace akty Odboru programov nadnárodnej spolupráce
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