Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO,
poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov
Národný projekt "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO" sa
prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
realizuje na pôde Ministerstva vnútra SR, pričom jeho cieľom je vytvoriť objektívny
a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak
vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO,
ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane
poskytovateľov i prijímateľov.
Jedným z dôvodov pre vznik projektu je rastúca potreba verejnej správy posúdiť MNO tak,
aby boli „čitateľnejšie“ pre poskytovateľov verejných prostriedkov, a zároveň, aby sa
minimalizoval subjektivizmus pri posudzovaní ich schopností v procesoch prideľovania
verejných prostriedkov (štátnych dotácií, štrukturálnych fondov a i.). Berúc do úvahy, že
neziskový sektor predstavuje cca 40.000 subjektov, je súčasná situácia nedostatočná
a vyžaduje si vytvorenie nového nástroja.
V kontexte nového programovacieho obdobia 2014-2020 je mimoriadne potrebné, aby boli
MNO ako potenciálni prijímatelia, alebo v prípade grantových nadácií dokonca
sprostredkovatelia časti verejných zdrojov, pripravené a kvalifikované k čerpaniu
a vyúčtovávaniu týchto prostriedkov a riadeniu projektov.
Mechanizmus akreditácie MNO na Slovensku tak prinesie nasledovné výhody:







Zvýšenie efektivity procesu poskytovania verejných zdrojov pre MNO (zjednodušenie
administratívnych postupov a odstránenie duplicít);
Zníženie rizika netransparentnej alokácie a používania verejných zdrojov;
Zvýšenie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a MNO;
Zlepšenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov;
Zefektívneniu procesu vzájomnej spolupráce a komunikácie;
Zníženie subjektivizmu pri rozhodovaní o pridelení finančného príspevku.

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach, počnúc analýzou existujúcich registrov
a zahraničných akreditačných modelov, cez mapovanie a analýzu potrieb cieľových skupín,
overovanie vybraného konceptu navrhnutého expertmi s jednotlivými cieľovými skupinami až
po finálny návrh modelu akreditácie MNO. Priebežné výsledky projektu budú konzultované
s členmi nezávislého Poradného výboru a Radou vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie. Pre účely informovanosti a zabezpečenie ďalšej komunikácie medzi cieľovými
skupinami bude k projektu vytvorená samostatná web stránka, priebežné informácie je však
možné nájsť aj na stránke Úradu splnomocnenca (http://www.tretisektor.gov.sk/).
Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe,
využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach
verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data. Verejná správa a MNO
budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie
žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné
účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o

prijímateľoch verejných zdrojov. Viac ako 200 organizácií bude mať tiež možnosť posilniť
svoje manažérske a administratívne kapacity prostredníctvom vzdelávacích a
poradenských aktivít: kurzy projektového a finančného manažmentu, kurzy k verejnému
obstarávaniu, daňovo-účtovné poradenstvo pre MNO a priebežný účtovný audit s cieľom
overenia úrovne vedenia účtovníctva u MNO.
Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií,
grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie,
ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje,
nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému.
Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, vyzývame Vás, aby ste sa v prípade
Vášho záujmu do projektu aktívne zapojili prostredníctvom početných pracovných
workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých
regiónoch Slovenska.
Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto
projekt realizuje v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné
a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre
filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic
Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.
Projekt sa realizuje vďaka podpore z ur pskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia od marca 2014 do konca roku 201 .
Viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na:
jana.kuzmova@minv.sk, 02 / 509 44 988.
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