ZABEZPEČENIE VIDITEĽNOSTI POLITIKY SÚDRŽNOSTI:
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ PRAVIDLÁ 2014-2020

POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020
Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky
súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020
Tento prehľad je súčasťou informačného balíka, ktorý poukazuje na hlavné prvky
budúceho prístupu
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Prečo je potrebné oboznamovanie?

g Späť na začiatok

Politika súdržnosti je najdôležitejším investičným nástrojom Európskej únie (na roky 2014-2020 bolo
navrhnutých 336 miliárd EUR) na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020(1). Poskytovanie informácií a oboznamovanie s cieľmi, možnosťami financovania a výsledkami programov a projektov politiky
súdržnosti je preto kľúčovou úlohou riadiacich orgánov a príjemcov v členských štátoch pri riešení
nasledujúcich otázok:

»»Aké sú investičné príležitosti?
»»Aký je postoj príjemcu k otázkam publicity?
»»Kto je príjemcom finančných prostriedkov a aký je cieľ financovania?
Podstatnou súčasťou riadenia programu je informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania. Je potrebné informovať čo najväčší okruh možných príjemcov s cieľom zaručiť, že financie z politiky súdržnosti budú investované do najvýznamnejších a najviac inovačných projektov, čo sa dosiahne
nielen upozorňovaním na investičné príležitosti, ale aj prezentovaním dosiahnutých výsledkov. Riadiace
orgány spoločne s príjemcami finančných prostriedkov z projektov musia o výsledkoch investícií informovať
občanov príslušného regiónu, médiá a politikov na všetkých úrovniach. Daňoví poplatníci v Európskej únii
majú právo vedieť, ako sa míňajú ich peniaze.
Užitočným vedľajším účinkom zdôrazňovania pozitívneho vplyvu mnohých projektov realizovaných
v 271 regiónoch Únie môže byť aj to, že politika súdržnosti EÚ prispeje k posilneniu podpory celej
Európskej únie zo strany verejnosti.

Čo sa navrhuje?

g Späť na začiatok

Informačné a komunikačné pravidlá uvedené v návrhu nariadenia na roky 2014-2020 sú výsledkom
intenzívnych konzultácií a diskusií s komunikačnými tajomníkmi zodpovednými za politiku súdržnosti
z 27 členských štátov (siete INFORM a INIO) s cieľom zaručiť praktický charakter a význam týchto
pravidiel.
Články 105 až 107 a Príloha 5 k navrhovanému nariadeniu v zásade pokračujú v súčasných postupoch.
V niektorých oblastiach, napríklad v oblasti transparentnosti a prístupu k informáciám, sa Komisia usiluje
o zlepšenia tým, že:

»»žiada uvádzanie jednoznačnejších požiadaviek na uverejňovanie informácií o projektoch a príjemcoch v tzv. zozname operácií(3); a

»»žiada, aby v každom členskom štáte bola iba jediná internetová stránka alebo internetový
portál zameraný na politiku súdržnosti.

Okrem toho sa zjednodušili viaceré prvky a stanovili sa jednoznačnejšie povinnosti.

(1) http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
(2)	http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/
general_proposal_sk.pdf#page=96
(3) http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm

Hlavné prvky návrhu:

»»Sedemročná komunikačná stratégia (okrem jednoročných akčných plánov, ktoré by mali každoročne prijímať monitorovacie výbory), ktorá už nebude podliehať formálnemu schváleniu
zo strany Komisie.

»»Požiadavka na jedinú internetovú stránku (alebo portál) pre všetky programy politiky súdržnosti
EÚ v každom členskom štáte.

»» Uvádzanie jednoznačnejších, informatívnejších a porovnateľnejších údajov v zoznamoch operácií.
Jednoznačnejšie definovanie povinností riadiaceho orgánu, ktorého úlohou je
zabezpečiť:

»»vykonávanie informačných a komunikačných opatrení v súlade s komunikačnou stratégiou;
»»čo najväčšie pokrytie činností médiami, pričom využije rôzne formy komunikácie;
»»zorganizovanie podujatia pri spustení programu a každoročnej hlavnej informačnej aktivity;
»»vyvesenie vlajky EÚ pri budove riadiaceho orgánu;
»»uverejňovanie a aktualizovanie zoznamu operácií;
»»uverejňovanie príkladov projektov na internete aj v inom alternatívnom rozšírenom úradnom
jazyku EÚ, než je úradný jazyk príslušného členského štátu;

»»uverejňovanie aktuálnych informácií o vykonávaní projektu a jeho hlavných úspechoch; a
»»poskytovanie informačných a propagačných pomôcok (aj v elektronickej forme) príjemcom
(Príloha V, 3.2.2).

Medzi hlavné povinnosti príjemcov patrí:

»»Zobrazovať emblém EÚ, odkaz na EÚ a konkrétny fond pri všetkých komunikačných aktivitách
na oznámenie podpory zo strany európskych fondov.

»» Uvádzať informácie o projekte spolu s krátkym opisom cieľov a výsledkov projektu a zdôraznením
podpory prijatej od EÚ na internetovej stránke príjemcu.

»»Opísať komunikačné činnosti vo fáze vykonávania projektu (Príloha V, 3.1.2 e).
»»Umiestniť aspoň jeden plagát s informáciami o projekte na mieste „ľahko viditeľnom verejnosťou“.

»»Informovať zainteresované strany v prípade operácií Európskeho sociálneho fondu a iných
vzdelávacích projektov podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)
alebo Kohéznym fondom.

»»Postaviť pútač alebo stálu tabuľu pri operáciách týkajúcich sa infraštruktúry alebo výstavby

financovaných z verejných financií prostredníctvom EFRR alebo Kohézneho fondu sumou
presahujúcou 500  000 EUR.

Aké sú hlavné rozdiely oproti rokom 2007-2013?

g Späť na začiatok

Cieľom navrhovaných pravidiel je zvýšiť pružnosť, zjednodušiť niektoré procesy a jednoznačne stanoviť
niektoré povinnosti riadiacich orgánov a príjemcov financovania.

Zjednodušenie
Komunikačná stratégia s každoročnou aktualizáciou: Dokument stanovujúci postup a rozpočet
určený na komunikačné činnosti programu sa bude nazývať komunikačná stratégia(4). Tento dokument
už nepodlieha formálnemu schváleniu zo strany Komisie, čo zvyšuje zodpovednosť za komunikačnú
stratégiu. Plnú zodpovednosť za ňu musí prevziať riadiaci orgán a monitorovací výbor.
Vzhľadom na to, že bola zrušená povinnosť predkladať správy o informačných a komunikačných činnostiach vo výročnej správe o vykonávaní (netýka sa rokov 2017 a 2019), pravidelné správy sa budú
podávať na každoročných zasadnutiach monitorovacieho výboru, počas ktorých sa bude vykonávať
aj revízia komunikačných činností. Na týchto zasadnutiach sa bude prijímať aj plán komunikačných
činností na nasledujúci rok.
Cieľom tejto zmeny je zosúladiť budúce nariadenia s osvedčenými postupmi, ktoré už uplatňujú
mnohé programy politiky súdržnosti.
Uvedenie komunikačných pravidiel v hlavnom nariadení: Informačné a komunikačné pravidlá
sú viditeľnejšie, pretože sa uvádzajú ako súčasť nariadenia prijatého Európskym parlamentom a Radou
a nie vo vykonávacom akte Komisie, ako to bolo doteraz.
Jednoduchšie finančné riadenie komunikačných činností financovaných z viacerých fondov:
Čoraz viac členských štátov si uvedomuje výhody zhromažďovania finančných zdrojov pri oboznamovaní
s politikou súdržnosti EÚ. Spoločné financovanie napríklad spoločných komunikačných kampaní
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja je možné, ale je zložité z hľadiska
finančného riadenia, pretože náklady sa musia vyčleniť na rozpočet príslušnej technickej podpory fondov
podieľajúcich sa na financovaní. V budúcnosti bude môcť každý fond financovať operácie technickej podpory oprávnené na pridelenie prostriedkov z ktoréhokoľvek iného fondu (článok 109 návrhu nariadenia).
Tým sa zvýši finančná pružnosť.

Zvýšenie transparentnosti
Jediná internetová stránka alebo portál zameraný na politiku súdržnosti: Tento návrh má za
cieľ uľahčiť prístup k informáciám o politike súdržnosti v danom členskom štáte. Jediná internetová
stránka poskytne informácie alebo odkazy na rôzne operačné programy na internete, takže už nebude
potrebné hľadať ich jednotlivo.
Zoznam operácií: Bolo navrhnuté rozšíriť zoznam príjemcov. Informácie o príjemcovi by sa mali doplniť o informácie o obsahu projektu. Okrem názvu projektu by sa mali uvádzať aj stručné informácie
o projekte.

(4)	Ak nariadenie nestanovilo inak, počas programového obdobia 2007-2013 sa vyžadoval iba komunikačný plán,
ktorý platil sedem rokov. Postup, ktorým sa menil komunikačný plán, nebol jednoznačný.

Okrem toho by sa mal zjednoť formát dát (XML alebo CSV), čo by umožnilo lepšiu porovnateľnosť projektov a údajov o príjemcoch v rámci jedného programu, v rámci rôznych programov a dokonca aj v rámci
rôznych členských štátov. Nemal by sa používať formát PDF, lebo neumožňuje triedenie, klasifikáciu ani
iné zoskupovanie údajov. Zavádza sa štvrťročná aktualizácia, pretože už nie je prijateľné, aby sa údaje
o príjemcoch aktualizovali iba jedenkrát ročne.
Jednoznačnejšie uznanie roly národného informačny a komunikačny tajomník: Národný
informačný a komunikačný tajomník má presne definovanú funkciu ako:

»»koordinátor komunikačných činností jedného alebo viacerých fondov;
»»koordinátor vnútroštátnej komunikačnej siete (alebo sietí);
»»osoba zodpovedná za udržiavanie vnútroštátnej internetovej stránky alebo portálu zameraného
na politiku súdržnosti;

»»osoba zodpovedná za poskytovanie prehľadu o komunikačných opatreniach prijatých na
vnútroštátnej úrovni.

Komisia bude naďalej podporovať prácu komunikačnej siete (sietí), ktorej členovia si budú vymieňať
osvedčené komunikačné postupy a informácie o výsledkoch vykonávania komunikačných stratégií.
V súlade so svojím komunikačným plánom (plánmi) bude Komisia dopĺňať komunikačné činnosti
jednotlivých členských štátov a regiónov vlastnými komunikačnými činnosťami.

Ďalšie informácie
S politikou súdržnosti sa možno oboznámiť na týchto stránkach:
http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/index_sk.cfm
Portály uvádzajúce zoznamy príjemcov:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm
a
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sk

