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Priority programového obdobia 2014 -2020

Stratégia Európa 2020
3 priority – 5 cieľov – 7 hlavných iniciatív – 10 integrovaných 
usmernení

Inteligentný rast: hospodárstvo založené na znalostiach a 
inovácii

Udržateľný rast: podpora ekologickejšieho 
a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie 
využíva zdroje 

Inkluzívny rast: podpora hospodárstva s vysokou mierou 
zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť
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Stratégia Európa 2020
 zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %, 

(vyššia účasť mladých ľudí, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou; lepšie        
začlenenie legálnych migrantov)

 dôraz na výskum a vývoj - zvýšiť verejné a súkromné investície na 3 % HDP,
 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %  oproti 1990

zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 % 
zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % 
(EÚ – uvažuje o obmedzení emisií do 2020   na 30 %)

 zvýšiť úroveň vzdelania
(znížiť predčasné ukončenie štúdia na � 10 %, zvýšiť počet ľudí (30 – 34 r) s VŠ vzdelaním ≥ 40 %)

 podporovať sociálne začlenenie
(znižovaním chudoby, vymaniť min 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo soc. vylúčenia)
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Stratégia Európa 2020
národné ciele SR:
zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 72%
výskum a vývoj  - zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií na 1,0 % HDP
znížiť emisie skleníkových plynov (mimo  ETS) oproti 2005 o viac ako 13 %; 

zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na 14 %;    
zvýšiť energetickú efektívnosť o  11 % konečnej spotreby energie (oproti 2001 – 2005)

zvýšiť úroveň vzdelania
(znížiť predčasné ukončenie štúdia na � 6 %, zvýšiť počet ľudí (30 – 34 r) s VŠ
vzdelaním na  ≥ 40 %)

podporovať sociálne začlenenie
(znižovaním chudoby, vymanením min 170 000 obyvateľov z rizika  chudoby a vylúčenia) 

 základným dokumentom je NPR SR obsahujúci aj iné národné ciele      
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_slovakia_sk.pdf
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Stratégia Európa 2020
Integrované usmernenia:

Usmernenia 1.-3. - makroekonomický charakter ( Zabezpečenie kvality a udržateľnosti verejných , 
financií , Riešenie makroekonomických nerovnováh,  Znižovanie nerovnováh v eurozóne)
Usmernenia 4.-6. – mikroekonomický ( Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, 
posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva , Zlepšovanie 
efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov ,Zlepšovanie 
podnikateľského  a spotrebiteľského prostredia a modernizácia a vývoj priemyselnej základne v 
záujme zabezpečenia plného fungovania vnútorného trhu)
Usmernenia 7.-10 – zamestnanosť a sociálna inklúzia (Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie 
štrukturálnej nezamestnanosti, Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu 
práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, Zlepšovanie výkonnosti 
systém u v vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na 
vysokoškolskom vzdelávaní, Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe )
Európsky semester – posúdenie ročného  rastu – Program stability a NPR (opatrenia na dosiahnutie
Inteligentného –Udržateľného -Inkluzívneho rastu) – EC  prijíma  Špecifické odporúčania pre ČK
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Stratégia Európa 2020- špecifické odporúčania 
 Prijať dodatočné opatrenia v 2012 a špecifikovať opatrenia v 2013 

na nápravu nadmerného deficitu 
 Zvýšiť daňovú disciplínu ( najmä lepší výber DPH)
 Stabilita a udržateľnosť dôchodkových pilierov
 Zlepšenie zamerania aktívnych politík trhu práce
 Akčný plán pre mládež
 Aktívne opatrenia pre  zraniteľné skupiny (vrátane Rómov, lepší

prístup k školskému a predškolskému vzdelávaniu)
 Posilnenie kvality verejnej služby (vymožiteľnosť práva, vyššia   

nezávislosť ÚVO)
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Priorita Európy 2020: Inteligentný rast
Digitálna agenda pre Európu

 do roku 2013: širokopásmový internet dostupný na celom území EÚ; 
 do roku 2020: internet  s rýchlosťou 30 Mbps a viac dostupný na celom území EÚ; 
 do roku 2020: aspoň 50 % európskych domácností by malo mať internetové

pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mbps.

Inovácie v Únii
 v oblasti výskumu, vývoja a inovácií opätovný dôraz na najvýznamnejšie výzvy 

(napr. zmena klímy, efektivita využívania energie a zdrojov, zdravotná
starostlivosť, demografické zmeny); 

 posilnenie každého stupňa inovačného reťazca

Mládež v pohybe
 pomôcť študentom študovať v zahraničí; 
 lepšie pripraviť mladých ľudí na potreby pracovného trhu; 
 zlepšiť výsledky európskych univerzít a zvýšiť ich atraktívnosť; 
 zlepšiť všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy (vysoká akademická úroveň, 

rovnosť príležitostí). 
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Priorita Európy 2020: Udržateľný rast

Európa efektívne využívajúca zdroje

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo: 
 zníženie emisií CO2; 
 presadzovanie vyššej energetickej bezpečnosti; 
 zníženie energetickej náročnosti výrobkov a služieb, ktoré používame. 

Priemyselná politika vo veku globalizácie

Pomoc podnikom (hlavne MSP) reagovať na globalizáciu a hospodársku krízu a prejsť
na nízkouhlíkové hospodárstvo: 

 podporou podnikania (cestou zvýšenia konkurencieschopnosti EU  firiem; 
 pokrytím všetkých zložiek hodnotového reťazca, od prístupu k surovinám 

až po predajné služby. 
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Priorita Európy 2020: Inkluzívny rast
Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

 pre jednotlivcov – pomoc ľuďom získať nové pracovné zručnosti, 
prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce a v prípade potreby zmeniť kariéru; 

 pre všetkých – modernizácia pracovných trhov s cieľom zvýšiť
zamestnanosť, znížiť nezamestnanosť, zvýšiť produktivitu práce a zabezpečiť
udržateľnosť našich sociálnych modelov. 

Európska platforma na boj proti chudobe

 zabezpečiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;
 garantovať rešpektovanie základných práv ľudí trpiacich chudobou a 

sociálnym vylúčením a umožniť im dôstojný život a aktívnu účasť na 
spoločenskom dianí; 

 pomoc zameraná na integráciu ľudí do komunít, v ktorých žijú a absolvujú
odbornú prípravu; pri hľadaní práce a užívaní sociálneho  systému.
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Priority SR pre obdobie 2014 -2020
 pokračovanie silnej politiky súdržnosti t.j. kohéznej politiky 

a zabezpečenie dostatočných prostriedkov na ďalší rozvoj regiónov,
 reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom čo 

najrýchlejšieho znižovania rozdielov v úrovniach priamych platieb 
medzi našimi farmármi a farmármi zo starších členských štátov EÚ,

 pokračovanie primeranej finančnej pomoci EÚ na odstavenie 
dvoch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice

 Na podporu presadzovania SR cieľov synergické aktivity spoločné v 
rámci V 4 a v rámci skupiny FOC  s prioritami:
 Snaha o zachovanie rozpočtu na politiku súdržnosti
 Energetika(bezpečnosť a dostatočnosť najmä S-J prepojenia
 Infraštruktúra – s komplexným prístupom
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Fondy SSR(spoločného strategického rámca)

 Európsky fond regionálneho rozvoja,
 Európsky sociálny fond,
 Kohézny  fond,
 Európsky poľnohospodársky  fond pre rozvoj vidieka
 Európsky  fond námorného a rybného hospodárstva
Nový viacročný finančný rámec – rozpočet pre Európu 2020
 Európska pridaná hodnota, 
 Koordinácia a komplementarita fondov SSR
 Podpora integrovaných prístupov
 Koordinácia fondov SSR s inými politikami EÚ
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Rozsah tematických cieľov pre fondy SSR na 2014 – 2020
1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,
2. zlepšenie prístupu k info a IKT; zlepšenie ich využívania a kvality,
3. zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva ( EPFRV) a    

sektora  rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade  EFNRH)
4. prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
5. prispôsobovanie sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika,
6. ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti zdrojov,
7. udržateľná doprava a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach
8. podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily,
9. podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe,
10. investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania,
11. zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
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Zásady podpory Únie pre fondy SSR

 Všeobecné zásady(poskytujú podporu pre napĺňanie stratégie Únie 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
prostredníctvom viacročných programov, ktoré dopĺňajú národné, 
regionálne a miestne opatrenia, so zreteľom na integrované
usmernenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny

 Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby bola pomoc z fondov SSR 
konzistentná s politikami a prioritami Únie a komplementárna s inými 
nástrojmi Únie

 Zásada partnerstva a viacúrovňového riadenia
 Zásada rovnosti a nediskriminácie
 Zásada udržateľného rozvoja
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Rada vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú
dohodu na roky 2014 - 2020

koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR:
 otázky,  týkajúce sa politiky súdržnosti,  najmä využívania fondov 

Spoločného strategického rámca, programov v rámci cieľa 
Európskej územnej spolupráce,  

 plánované opatrenia k stratégiám pre makroregióny,  najmä
Stratégie Európskej únie pre Dunajský región, využívania aj iných 
európskych a vnútroštátnych finančných mechanizmov súvisiacich 
s podporou poskytovanou v rámci politiky súdržnosti
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Rada a zásada partnerstva
 Rada koordinuje prípravu Partnerskej dohody medzi SR a EK na  2014 - 2020 

pre využitie fondov SSR EU v SR
 Rada ďalej odporúča vláde SR OP pre  2014 – 2020, ich príslušnosť k jednotlivým 

rezortom, obsahový a finančný rámec jednotlivých operačných programov.
 V rámci PD a v rámci každého programu vytvorí členský štát partnerstvo s :

(a) príslušnými regionálnymi, miestnymi, mestskými a ostatnými orgánmi verejnej 
správy;

(b) hospodárskymi a sociálnymi partnermi; 
(c) subjektmi, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť,  vrátane partnerov z oblasti

životného prostredia, mimovládnych organizácií a subjektov 
zodpovedných za podporu rovnosti a nediskriminácie
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Rada a zásada partnerstva

 Vláda SR konštituovala  inštitúciu Rady z dôvodov  rozhodnutia 
komunikovať problematiku prípravy Partnerskej dohody so 
sociálnymi partnermi a s ďalšími predstaviteľmi života na Slovensku, 
s cieľom dosiahnutia maximálneho konsenzu v témach a prioritách 
Partnerskej dohody,  ktorá bude po schválení vládou SR predložená
do negociačného procesu 
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Základný cieľ Partnerskej dohody

 Osobitnú pozornosť prioritám zameraným na rast,  

(výdavky na  vzdelávanie, výskum, inovácie, energetickú efektívnosť, 
prístup MSP  k financiám, zabezpečenie environmentálnej 
udržateľnosti,  manažment prírodných zdrojov a aktivity v oblasti 
klimatickej zmeny, a to pri súčasnom zabezpečení efektivity týchto 
výdavkov). 

 Dostupnosť a efektívnosť služieb zamestnanosti, aktívne politiky 
trhu práce, so zameraním na nezamestnanosť mladých
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STAV PROCESOV
 Mimoriadny summit Rady EÚ 22.-23.11.2012 by mal priniesť dohodu 

NB VFR 2014-2020 ?
 Politika súdržnosti – SSR-CSF (ERDF, ESF,CF,EAFRD,EMFF) –

účel maximálna efektívnosť, optimalizácia  synergií v súlade s cieľmi 
Stratégie Európa 2020

 Rada vlády  SR pre  Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 
(uznesenie vlády č.280/2012) , 1. zasadnutie 17.septembra 2012

 Rada vlády  SR pre  Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 – 2. 
zasadnutie 9.11.2012 s prezentáciou pozičného dokumentu EK 

 Vypracovať 1. návrh Partnerskej dohody SR na  2014 – 2020 
a predložiť na Radu - 30. jún 2013 
Z: minister DVaRR SR, vedúci ÚV SR
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Stav procesov

 Predložiť definitívny návrh Územnej dohody  medzi vládou SR , 
regionálnou a miestnou samosprávou  SR na obdobie 2014-2020-
31. marec 2013 
Z: minister DVaRR  SR

 SR v záujme maximalizácie príspevku SSR k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu, a tým k redukovaniu disparít,má
za cieľ , aby boli politické záväzky prijaté v stratégii Európa 2020 
podporované cez fondy politiky súdržnosti a iné nástroje EÚ. 
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Pakt pre rast a zamestnanosť
závery EC z 18.-19. októbra 2012

 Investície do rastu
 Prehlbovanie jednotného trhu
 Prepájanie Európy
 Vytvorenie plne funkčného jednotného digitálneho trhu do roku 2015
 Podpora výskumu a inovácií
 Posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu
 Vytvorenie daňovej politiky v záujme rastu
 Podpora zamestnanosti a sociálneho začlenenia
 Vykonávanie stratégie Európa 2020
 Využitie potenciálu obchodu
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Ďakujem Vám za pozornosť


