Zástupcovia Ekonomickej fakulty sa na Úrade vlády podelili o svoje skúsenosti
a znalosti v rámci programu Interreg Stredná Európa

Dňa 6.12.2016 pripravil národný kontaktný bod programu Interreg Stredná Európa pre zástupcov projektových partnerov seminár,
ktorý bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve nadnárodného
programu Interreg Stredná Európa.
V rámci úvodných prezentácií poskytol p. Heriban účastníkom vysvetlenie základných krokov a zásad pri implementácií projektov,
na čo nadviazal svojou prezentáciou p. Belohorec ako národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov opisom postupov
prvostupňovej kontroly, vrátane administratívnej finančnej kontroly žiadosti o overenie výdavkov a žiadosti o overenie verejného
obstarávania.
Verejnému obstarávaniu ako jednej z najviac komplexných a problematických fáz implementácie nielen projektov v rámci
programu Interreg Stredná Európa, ale aj projektov podporených v rámci iných národných a nadnárodných grantových schém sa
venoval p. Repka, z Odboru kontroly verejného obstarávania Úradu vlády SR.
Účastníkom seminára boli prezentované aj skúsenosti pracovníkov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach ako
úspešného prijímateľa grantovej pomoci v predchádzajúcom programovom období. Mojmír Prídavok - projektový manažér
ukončeného projektu CentraLab a aktuálne prebiehajúceho projektu URBAN INNO odovzdal účastníkom seminára viaceré rady,
ako postupovať v praxi - či už vo fáze vykonávania projektových aktivít alebo pri následných kontrolách zo strany národných
zástupcov grantovej schémy alebo externých auditorov, počas ktorých bol projekt CentraLab pozitívne hodnotený. Slovenskí
zástupcovia projektových konzorcií, ako aj samotní zástupcovia programu Interreg Stredná Európa pre Slovenskú republiku ocenili
napríklad prezentované metodiky v praxi problematického výpočtu miezd pracovníkov projektu. S rovnako pozitívnym ohlasom
a ocenením aj p. Repka z Odboru kontroly verejného obstarávania Úradu vlády SR bolo hodnotené verejné obstarávanie formou
„in-house“, ktoré je u nás aplikované v pomerne malej miere, napriek jeho výhodám (z hľadiska časových úspor, administratívneho
zaťaženia a v neposlednom rade výhod prinášajúcim pre organizačné zložky, ktoré nie sú priamym vykonávateľom projektových
aktivít).

