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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 11. 12. 2014, 

ktorým sa schvaľuje operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc 
na Slovensku 

CCI 2014SK05FMOP001 

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 
o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby1, a najmä na jeho článok 8 ods. 3, 

keďže: 

(1) 11. septembra 2014 predložilo Slovensko prostredníctvom systému Komisie na 
elektronickú výmenu údajov („SFC2014“) operačný program pre potravinovú a 
základnú materiálnu pomoc s cieľom získať podporu z Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby na Slovensku. 

(2) Slovensko vypracovalo tento operačný program v spolupráci so všetkými príslušnými 
zúčastnenými stranami a orgánmi uvedenými v článku 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 
č. 223/2014 a v spolupráci s Komisiou. 

(3) V súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 Komisia operačný program 
posúdila a 12 novembra 2014 vzniesla pripomienky podľa odseku 2 uvedeného 
článku. Slovensko poskytlo doplňujúce informácie 19. novembra 2014 a zrevidovaný 
operačný program predložilo 19. novembra 2014 . 

(4) Komisia dospela k záveru, že operačný program je v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 223/2014 a prispieva k cieľom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 

(5) Operačný program obsahuje všetky prvky uvedené v článku 7 ods. 2 a 4 nariadenia 
(EÚ) č. 223/2014 a bol vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v prílohe I k 
tomuto nariadeniu. 

(6) Podľa článku 38 druhého odseku nariadenia (EÚ) č. 223/2014 toto rozhodnutie 
predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20122. Je preto potrebné upresniť prvky, 
ktoré umožňujú viazanie rozpočtových prostriedkov na tento operačný program. 

(7) Podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 a preto, aby sa zabezpečil hladký 
prechod a aby sa predišlo narušeniu dodávok potravinovej pomoci, je nevyhnutné 
stanoviť začiatok obdobia oprávnenosti výdavku na 1. decembra 2013. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1. 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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(8) Podľa článku 7 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 223/2014 je potrebné pre každý rok, 
ako aj pre celé programové obdobie určiť výšku celkových rozpočtových prostriedkov 
určených na podporu z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
a vnútroštátneho spolufinancovania operačného programu.  

(9) V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 nesmú byť výdavok na 
technickú pomoc vyššie ako 5 % rozpočtových prostriedkov pridelených Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Je preto potrebné stanoviť maximálnu 
výšku rozpočtových prostriedkov určených na tento výdavok. 

(10) V súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 by sa preto tento operačný 
program mal schváliť, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:  

Článok 1 

Týmto sa schvaľuje podpora pre operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu 
pomoc, predložený v konečnom znení 19. Novembra 2014, z Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby na Slovensku na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. 

Článok 2 

Skutočne zaplatené výdavky v rámci operačného programu sú oprávnené od 1. decembra 
2013. 

Článok 4 

Maximálna výška celkových rozpočtových prostriedkov určených na podporu z Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je uvedená v prílohe I. 

Celková výška rozpočtových prostriedkov pre operačný program sa stanovuje na 55 112 543 
EUR, ktoré budú financované z osobitného rozpočtového riadku 04 06 01 v súlade s 
nomenklatúrou všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2014. 

Podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 sa maximálna výška rozpočtových 
prostriedkov pridelených na technickú pomoc stanovuje na 2 755 627,15 EUR.  

Podiel spolufinancovania operačných programov je uvedený v prílohe I.  
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Článok 5 

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike. 

V Bruseli 11. 12. 2014 

 Za Komisiu 
 Marianne THYSSEN 
 členka Komisie 

 


