
 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR



 

Slovensko a fondy EÚ

 Predvstupová pomoc

 2004 – 2006 (štrukturálna politika)

 2007 – 2013 (kohézna politika)

 2014 – 2021 (???)



 

Kohézna politika EÚ 
2007 – 2013

v súlade s Lisabonskou (2000) a Göteborgskou (2001) 
stratégiou

 Konvergencia 

 Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť

 Európska územná spolupráca



 

Legislatíva

 Zmluva o založení EK

 Nariadenie Rady (EC) 1083/2006 – ERDF, ESF a KF

 Nariadenie Rady (EC) 1698/2005 – EAFRD

 Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 
L291/2006

 Implementačné nariadenie



 

Aktualizácia NSRR 
2007 - 2013

  Vláda schválila:

• počet a názvy operačných programov

• riadiace orgány príslušných OP

• finančné alokácie na jednotlivé OP

• úlohy pri vypracovaní NSRR, operačných programov a ďalších 
dokumentov potrebných pre implementáciu programov čerpania z 
fondov EÚ

Kompletný materiál je zverejnený na stránke vlády SR www.rokovania.sk

http://www.rokovania.sk/


 

Strategický cieľ NSRR 
2007 -2013

„Celková konvergencia ekonomiky SR k priemeru EÚ 15 
cestou trvalo udržateľného rozvoja.“ 

„Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť, 
zamestnanosť a výkonnosť regiónov a slovenskej 
ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“



 

Strategické a špecifické priority NSRR

výskum a  vývoj 

podpora rastu zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie 

moderné vzdelávanie pre znalostnú 
spoločnosť 

ľudské zdroje

podpora konkurencieschopnosti podnikov 
a služieb najmä prostredníctvom inovácií 

infraštruktúra vysokých škôl 

informatizácia spoločnosti znalostná ekonomika 

dopravná infraštruktúra a verejná osobná 
doprava 

environmentálna infraštruktúra a ochrana 
životného prostredia 

regionálna infraštruktúra infraštruktúra a 
regionálna dostupnosť



 

Horizontálne priority NSRR

Cieľ: rozvoj inkluzívnej informačnej 
spoločnosti

Informačná spoločnosť

Cieľ: zabezpečenie environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej udržateľnosti 
ekonomického rastu

Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľ: zabezpečiť rovnosť príležitostí 
proti všetkým formám diskriminácie

Rovnosť príležitostí

Cieľ: zvýšenie zamestnanosti a 
vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenie 
ich životných podmienok

Marginalizované rómske 
komunity



 

Finančné alokácie pre SR 2007-2013
podľa cieľov kohéznej politiky

11 588ŠF + KFSpolu

227ŠFEurópska územná 
spolupráca

449
(vrátane transferu pre 

výskum a vývoj t.j. 326)

ŠFRegionálna 
konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť

10 912Spolu

3 899KF

7 013ŠFKonvergencia

Alokácia 
(v mil EUR 

v bežných cenách)

Fondy EÚCieľ 



 

Finančné alokácie pre SR 2007-2013
podľa operačných programov

1 445ERDFRegionálny OP

1 800ERDF + KFOP Životné prostredie

772ERDFOP Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast

880
(vrátane 200 na 

infraštruktúru VŠ)

ERDFOP Výskum a vývoj

993ERDFOP Informatizácia 
spoločnosti

3 207ERDF + KFOP Doprava

Alokácia 
(v mil EUR 

v bežných cenách)

Fondy EÚCieľ 
Konvergencia



 

Finančné alokácie pre SR 2007-2013
podľa operačných programov

250ERDFOP Zdravotníctvo

600ESFOP Vzdelávanie

98ERDFOP Technická pomoc

864ESFOP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia

Alokácia 
(v mil EUR 

v bežných cenách)

Fondy EÚCieľ 
Konvergencia



 

Finančné alokácie pre SR 2007-2013
podľa operačných programov

331 
(vrátane 5 na 

infraštruktúru VŠ)

ERDFOP Výskum a vývoj

449Spolu Bratislavský kraj

82ERDFOP Bratislava

18ESFOP Vzdelávanie

18ESFOP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia

Alokácia 
(v mil EUR 

v bežných cenách)

Fondy EÚCieľ 
Regionálna konkurencie-
schopnosť a zamestnanosť



 

Regionálny OP

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

1.2 Infraštruktúra sociálnych služieb a 
sociálno-prácnej ochrany a sociálnej kurately

1.3 Infraštruktúra pamäťových a fondových 
inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a 
revitalizácia a hospodárske využitie  
pamiatkových objektov

1.4 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 
služieb

1. Rozvoj zariadení 
občianskej infraštruktúry

OpatreniaPrioritná os



 

Regionálny OP

3. Technická pomoc

2.1 Regionálne komunikácie zaisťujúce 
dopravnú obslužnosť regionu

2.2 Regenerácia sídiel

2.3 Podpora a obnova infraštruktúry 
cestovného ruchu

2. Posilnenie vybavenosti 
územia

OpatreniaPrioritná os



 

Hlavné úlohy
(Uznesenie vlády SR č. 832  z 8. 10. 2006)

 Predložiť vláde SR finálnu verziu NSRR T: do 30.11. 2006

 Predložiť vláde SR operačné programy T: do 30.11. 2006

 Vypracovať programové manuály k OP T: do 31.12. 2006

 Vypracovať príručky pre žiadateľov T: do 31.1. 2007

 Schémy štátnej pomoci T: do 31.1. 2007

 Pripraviť admin. a organizačné štruktúry T: do 28.2. 2007

 Vykonať externý systémový audit T: do 31.5. 2007



 

Predpokladaný časový harmonogram 
(z pohľadu vzťahu SR – EK)

 Predložiť NSRR a OP EK - cca 15.12.2006

 Pripomienky EK k NSRR a OP - marec – apríl 2007

 Rokovania s EK - priebežne

 Rozhodnutie EK - máj – jún 2007 (najneskôr 10.7.2007)

 Žiadosť o priebežnú platbu - najskôr august 2008



 

... a to nie je všetko

 Decentralizácia

 Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu

 Synergia projektov

 Znižovanie administratívy

 Optimalizácia projektového cyklu – procesné riadenie

 Využitie IT 



 

Niektoré zdroje informácií

 Informačné centrum „Štrukturálne fondy pre Slovensko“  
 MVRR SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
 Tel. 02/58 317 428
 E-mail strukturalnefondy@build.gov.sk

 Webová stránka MVRR SR 
 www.build.gov.sk 

 Informačný portál 
 www.strukturalnefondy.sk 
 najmä časť „2007 – 2013“

mailto:strukturalnefondy@build.gov.sk
http://www.build.gov.sk/
http://www.strukturalnefondy.sk/


 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

 


