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Medzi  Riadiacim  orgánom  pre  SOP  PS  a sprostredkovateľskými  orgánmi  je 
delegovanie  úloh (nakoľko v prípade SOP PS,  sú  zložkami  jedného ministerstva) 
zabezpečené  prostredníctvom rozhodnutia  ministra,  v rámci  ktorého  budú  presne 
definované práva a povinnosti jednotlivých orgánov.

Význam  postavenia  sprostredkovateľských  orgánov  pod  Riadiacim 
orgánom  SOP  PS  v operačnom  programe  spočíva  v  tom,  že  sú 
s regiónmi  spojené cez Regionálne obchodné komory, Podnikateľské 
inovačné  centrá  (ďalej  BIC),  Regionálne  poradenské  a informačné 
centrá (ďalej RPIC),  Regionálne rozvojové agentúry (ďalej RRA) atď. 
Táto povinná  regionálna väzba  je prenášaná  na príslušné odborné 
sekcie  MH SR,  ktoré  budú priamo riadiť  sprostredkovateľské  orgány 
pod  Riadiacim  orgánom  pre  SOP  PS.  Zmluvný  vzťah  medzi 
sprostredkovateľskými  orgánmi  pod Riadiacim orgánom pre SOP PS 
a regionálnym zastúpením môže vzniknúť len v tom prípade ak napr. 
RPIC,  BIC  nie  sú  ziskovým podnikateľským subjektom a pracujú  na 
neziskovom princípe. Len v tomto prípade môže  sprostredkovateľský 
orgán  pod  Riadiacim  orgánom  pre  SOP  PS   uzatvoriť  zmluvu 
o spolupráci tak, aby sa priamo implementoval projekt v danom regióne 
prostredníctvom  RPIC  resp.  BIC.  V opačnom  prípade,  ak  pôjde  o 
spoločnosť  s ručením obmedzeným alebo  akciovú  spoločnosť,   tieto 
nemôžu  vstupovať  do  zmluvného  vzťahu  iba  formou  výberového 
konania.

     
Vychádzajúc  z všeobecného  nariadenia  a Nariadenia  Rady  (ES)   č.  438/2001 
sprostredkovateľské  orgány  pod  Riadiacim  orgánom  pre  SOP  PS  budú 
zabezpečovať činnosti vo verejnom záujme, z čoho vyplýva podľa platnej legislatívy 
SR (Zákon o rozpočtových pravidlách č. 303/95 Z. z.) ich právne postavenie a to 
štátne  rozpočtové  resp. príspevkové organizácie,  organizácie zriadené zo zákona, 
alebo   verejnoprávne inštitúcie. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre SOP PS  v oblasti 
implementácie projektov v rámci operačného programu priemysel a služby sú:

- pre priemysel a ochranu spotrebiteľa:   NARMSP – Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania;

- pre energetiku  :  SEA - Slovenská energetická agentúra a  jej pobočky, 
- pre  investičnú  a     obchodnú  politiku  :  SARIO –  Slovenská  agentúra  pre 

rozvoj investícií a obchodu
- pre cestovný ruch  : SACR – Slovenská agentúra cestovného ruchu.
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