
 
 
  
 
 

Sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR ako certifikačný orgán je v programovom období  
2014 – 2020 prijímateľom prostriedkov EÚ. Prostriedky sú čerpané z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc cez nasledovné 
projekty v realizácii: 
Kód ITMS Názov projektu Stručný opis projektu Aktivity projektu 
301021Y839 
 

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2019 - 2021 Projekt  je zameraný na podporu mobility zamestnancov CO v 
súvislosti s ich účasťou na výkone certifikačných overovaní, auditoch 
a iných pracovných stretnutiach/rokovaniach, vrátane organizovania 
pracovných stretnutí spojených s plnením funkcií CO. Účasť na 
pracovných cestách prispieva k skvalitneniu a zintenzívneniu plnenia 
funkcií CO pri zabezpečovaní funkčného systému finančného riadenia 
čo je i cieľom tohto projektu.  
 

Realizácia tuzemských a zahraničných pracovných ciest zameraných na účasť oprávnených 
zamestnancov na výkone certifikačných overovaní, auditoch, rôznych rokovaniach, pracovných 
stretnutiach a konferenciách ako i realizácia/organizácia workshopov a pracovných stretnutí 
zameraných na informovanie o činnosti certifikačného orgánu (CO), výmenu informácií medzi CO a 
inými subjektami zapojenými do riadenia, implementácie a kontroly prostriedkov EŠIF 
v programovom období 2014 - 2020. 

301011Y178 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov certifikačného 
orgánu v rokoch 2019 - 2021    
  
       
       

Projekt  je zameraný na stabilizáciu zamestnancov CO zapojených  
do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Cieľom projektu je 
zrealizovanie jeho hlavných aktivít, t. j. zabezpečiť špecifické 
kontinuálne vzdelávanie administratívnych kapacít zapojených  
do riadenia, kontroly a auditu EŠIF ich účasťou na odborných 
školeniach v rámci SR aj v zahraničí vrátane zabezpečenia jazykového 
vzdelávania. 

Realizácia tuzemských a zahraničných pracovných ciest zameraných na účasť oprávnených 
zamestnancov na seminároch, školeniach, konferenciách, workshopoch, sympóziách a iných 
vzdelávacích aktivitách v rámci SR a v zahraničí a výučba anglického jazyka zamestnancov CO s cieľom 
zabezpečiť efektívne finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z pozície 
certifikačného orgánu v programovom období 2014 - 2020.      
   

301021Z510 Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného orgánu v rokoch 
2019 - 2021 
 

Projekt je zameraný na postupnú obmenu materiálno - technického 
vybavenia pre zamestnancov CO, čo zahŕňa obnovu počítačového 
vybavenia, výdavky na nákup multifunkčných zariadení, služobných 
tabletov, zabezpečenie propagačných materiálov a vizitiek pre 
zamestnancov CO, zakúpenie kancelárskych stoličiek, prípadne iné 
obdobné výdavky týkajúce sa obstarania MTZ pre CO.   

Zabezpečovanie a obmena materiálno - technického vybavenia zamestnancov CO. 

301011AND8 Technická a administratívna podpora CO Projekt technická a administratívna podpora CO je zameraný na 
zabezpečenie spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných 
zariadení (tonery, odpadové nádoby, zobrazovacie jednotky) ako i 
prekladateľských služieb potrebných pre výkon niektorých aktivít 
zamestnancov CO súvisiacich s finančným riadením EŠIF. 

Obstaranie spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení a zabezpečenie 
prekladateľských služieb pre zamestnancov CO. 

301011BJQ5 Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu 
a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení 
a implementácii EŠIF – V. časť 
 

Zámerom projektu je financovanie mzdových nákladov na 
administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť plnenie 
funkcií certifikačného orgánu. Prostredníctvom refundácie mzdových 
výdavkov oprávnených zamestnancov CO a podporných útvarov MF 
SR je zabezpečený adekvátny systém odmeňovania a stabilizácia 
pracovníkov, čo prispieva k dosiahnutiu kvalitných výsledkov plnenia 
funkcií certifikačného orgánu. Cieľom projektu je zabezpečenie 
efektívneho finančného riadenia ŠF a KF z pozície CO. 

Zabezpečenie financovania miezd zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR;  
Zabezpečenie financovania odmien externých zamestnancov MF SR.  
 

Investícia do Vašej budúcnosti 
Projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

www.partnerskadohoda.gov.sk 
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