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Po skúsenostiach s čerpaním eurofondov z predošlých období žiada ministerstvo informatizácie nový
spôsob čerpania zdrojov z Európskej únie už od roku 2021. Problémom sú prípady ich zneužívania,
ktoré riešila aj polícia, a tiež neschopnosť vyčerpať to, čo únia ponúka. Odborníci sa však nevedia
dohodnúť, či autoritou pre manažment čerpania eurofondov má zostať vyšší územný celok, alebo
regióny, ktoré napriek hraniciam samosprávnych krajov spájajú už roky spoločné záujmy.
Ľudmila Jančigová, redaktorka:
Nevyčerpané zdroje, stranícke väzby a korupcia. To sú pretrvávajúce problémy pri čerpaní
eurofondov. Len od roku 2014 do súčasnosti sme nevyužili približne sedemdesiatjeden percent
nárokovateľných zdrojov. Medzi prstami nám tak pretieklo asi desať miliárd eur. Ministerstvo investícií
reaguje reformou, od ktorej si sľubuje transparentnosť a najmä úspešnosť. Štátny tajomník Vladimír
Ledecký.
Vladimír Ledecký, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(Za ľudí):
Do tohto plánovacieho procesu sa zapoja všetci starostovia, sa musia dohodnúť, aby neboli domovy
dôchodcov v jednej aj v druhej obci, ale aby bol v jednej a poprípade cyklochodník aby išiel z obce A
do obce B. Práve o tom je tá stratégia, aby potom, keď sa schváli, aby sa našli tí nositelia projektov,
ktorí budú žiadateľmi a tie procesy zrealizujú.
Ľudmila Jančigová:
O europrojektoch nebude viac rozhodovať Bratislava, ale rady partnerstiev v regiónoch, ktoré združia
miestnych podnikateľov, občianske združenia a odborníkov, tak aby čerpanie eurofondov bolo
adresné. Tento nápad oceňuje aj nezaradený poslanec Národnej rady Richard Raši.
Richard Raši, poslanec Národnej rady SR (nezaradený):
Rady partnerstva sú dobrá myšlienka, s ktorou sme ale prišli my. Ale keď ministerstvo riadi pani
Remišová, ktorá je schopná odvolať primátora Kežmarku z postu zástupcu Výboru pre rozvoj okresu
Kežmarok a vymenovať miesto neho svojho spolustraníka z kandidátky, som presvedčený, že nikto
bez právneho straníckeho trička sa k eurofondom nedostane.
Ľudmila Jančigová:
Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček má výhrady najmä k postupnosti, ako
Slovensko chce vykročiť do nového, šesťročného programovacieho obdobia. To sa začne už na
budúci rok.
Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska:
Najprv by bolo naozaj dobré pomenovať, koľko peňazí do toho územia pôjde, na aké projekty, a nie
najprv vytvárať metodiky a rady partnerstva, preto my ešte nevieme ani, o čom budeme hlasovať, ani
koľko peňazí budeme mať. Predbiehame dobu a otázka je, že či by sme nemali zlepšiť to, čo už dnes
funguje.
Ľudmila Jančigová:
Únia miest Slovenska ďalej žiada, aby sa partneri nespájali v rámci žúp, ale mestských alebo
metropolitných regiónov, ktoré však prekračujú hranice samosprávnych krajov. Ministerstvo investícií
v súlade s legislatívou trvá na projektoch šitých na mieru VÚC-iek a ich miest a obcí.
moderátor:
O čerpaní eurofondov bude hovoriť na Rádiu Slovensko hneď po Rádiožurnále v relácii Z prvej ruky
aj Karolína Lacová so svojimi hosťami. Konkrétne to bude Národný plán obnovy, ktorý by sme do
Bruselu mali predložiť pätnásteho októbra.

