Operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

POZVÁNKA
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy
v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie:

„Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom
obstarávaní v podmienkach EŠIF“
Termín a miesto konania:
20. novembra 2019 (streda) o 8:30 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Lektor: Mgr. Branislav Hudec
(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Centrálny koordinačný orgán)
Program:
8:00 – 8:30
8:30 – 8:35
8:35 – 10:45




10:45 – 10:55
10:55 – 12:00




12:00 – 13:00
13:00 – 15:15



15:15 – 15:25
15:25 – 15:55
15:55 – 16:40
16:40 – 17:00

Registrácia účastníkov
Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF ŽSK
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 v časti
„Kontrola verejného obstarávania“
Prehľad aktuálnych pravidiel týkajúcich sa kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa
Systému riadenia EŠIF
Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
Osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami
Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek (napr. určovanie PHZ, zákazky s nízkymi hodnotami)
Prestávka
Novela zákona o VO v podmienkach EŠIF, účinná od 1.1.2019
Nové finančné limity
Nové výnimky
Zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania
Pripravovaná novela zákona o VO s predpokladaným dátumom účinnosti od 1.1.2020 (majetkovo-prepojení
uchádzači, nedôvodné námietky atď.)
Obed
Najčastejšie nedostatky identifikované pri výkone kontroly VO financovaného z fondov EÚ
Nový Metodický pokyn CKO č. 5 k určeniu finančných opráv (nové typy porušení, zmena % sadzieb finančných
opráv)
Príklady zistení identifikovaných pri kontrole VO zo strany kontrolných orgánov
Modelové prípady – nájdite chybné VO
Prestávka
Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti
Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
Diskusia

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára v
termíne do 17.11.2019, 12:00 hod. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.
Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie a obed.

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.:+421 41 5032 kl.159, kl.418, kl.362 E-mail: ipc@zilinskazupa.sk

