


ÚVOD

Politika súdržnosti EÚ je jedným zo základných pilierov fungovania 
Európskej únie. Jej cieľom je podporovať projekty, ktoré pomáhajú 
odstraňovať sociálne a hospodárske rozdiely v rozvoji regiónov, zvyšovať 
ich konkurencieschopnosť a zlepšovať kvalitu života všetkých obča-
nov. Európske fondy sú jedným z najviditeľnejších nástrojov politiky 
súdržnosti v Slovenskej republike. Napriek určitej administratívnej 
zložitosti, stále zostávajú významnou súčasťou slovenských investícií 
a sú príležitosťou na financovanie širokej škály projektových zámerov, 
či už miest a obcí, malých a stredných podnikov alebo aj neziskových 
organizácií. Vďaka využitiu zdrojov európskych fondov od vstupu SR 
do EÚ v  roku 2004 sa kvalita života na Slovensku výrazne zlepšila 
v mnohých oblastiach.
Brožúrka poskytuje základnú a zrozumiteľnú orientáciu o problema-
tike   európskych fondov a investičných programoch spolufinanco-
vaných Európskou úniou za oblasť politiky súdržnosti (približne 50 % 
investícií v SR z rozpočtu EÚ). Čitateľa oboznámi na jednom mieste  
s rámcom podporovaných činností v období rokov 2021 - 2027. 
Nájde v nej základné informácie o fondoch, programoch územnej 
spolupráce a programoch priamo riadených Európskou komisiou. 
Cieľom je tiež informovať žiadateľov o ďalších možnostiach financo-
vania a o menej známych programoch.
Publikácia opisuje aj proces, ktorým musia žiadatelia prejsť od poda-
nia projektovej žiadosti až po ukončenie projektu.
Naším zámerom je zrozumiteľne predstaviť európske fondy. Dúfame, 
že brožúrka bude užitočná na vašej ceste k financovaniu projektov 
z európskych fondov.
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PODPORA Z EURÓPSKEJ ÚNIE 
PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
Jedným z hlavných cieľov Európskej únie je zvýšiť životnú úroveň jej obyvateľov. Pod-
porou z európskeho rozpočtu môže Slovenská republika získať prostriedky na svoj 
ďalší rozvoj.
Finančná pomoc sa využíva predovšetkým na zvyšovanie hospodárskeho rastu a zníže-
nie sociálnych, ekonomických a environmentálnych nerovností medzi štátmi a región-
mi. Takzvaná politika súdržnosti je jedným z hlavných investičných nástrojov Európskej 
únie. 
Okrem politiky súdržnosti, ktorá je hlavnou témou tejto brožúrky, možno využiť viace-
ro ďalších fondov, programov a iniciatív. 

Program je vnútro-
štátny vykonávací 
dokument, ktorý má 
svoje tematické za-
meranie (napr. dopra-
va, vzdelávanie), ciele 
a priority, ktoré pris-
pievajú k zlepšeniu 
života nás všetkých. 
Na dosiahnutie 
cieľov, dodržiavanie 
pravidiel a hladký 
priebeh čerpania 
dohliada riadiaci 
orgán (ministerstvo). 
Z programov sa 
financujú jednotli-
vé projekty, ktoré 
napĺňajú stanovené 
priority.

Fondy EÚ vychádzajú 
z celoeurópskeho roz-
počtu a sú nástrojom 
politiky súdržnosti.
Peniaze z fondov EÚ 
sú čerpané v rámci 
niekoľkoročných 
cyklov a na základe 
definovania jasných 
cieľov a priorít. Platí, 
že z jedného fondu 
môže byť financova-
ných viacero pro-
gramov.

Partnerská 
dohoda 

členského štátu 
pre programové 

obdobie 
2021–2027
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PREHĽAD FINANČNÝCH ZDROJOV 
PROGRAMU SLOVENSKO NA OBDOBIE 2021 - 2027

PROGRAMY POLITIKY SÚDRŽNOSTI

  PROGRAM SLOVENSKO 12 593 734 933 EUR

  PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 15 225 428 EUR

  PROGRAMY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 103 625 941,98 EUR

PROGRAMY ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE: 

904 756 054 EUR (nielen slovenská obálka)

  Interreg VI-A Slovensko – Česko 85 323 597 EUR

  Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko 55 500 000 EUR                   

  Interreg VI-A Poľsko - Slovensko 129 839 952 EUR

  Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 129 000 000 EUR               

  Interreg NEXT HU – SK – RO – UA 66 092 505 EUR

  Interreg Danube Region Programme 2021-2027 215 000 000 EUR

  Interreg Central Europe Programme 224 000 000 EUR
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Konkurencieschopnejšia 
a inteligentnejšia 

Európa
1 890 150 000 EUR

Zelenšia, nízkouhlíková 
Európa

4 197 548 170 EUR

Prepojenejšia Európa
2 003 127 273 EUR

Fond na spravodlivú 
transformáciu

440 658 242 EUR

Sociálnejšia Európa
3 251 604 336 EUR

CELKOVÁ ALOKÁCIA
(bez technickej 

pomoci) 
12 183 501 632 EUR

Európa bližšie k občanom
400 413 611 EUR
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POLITIKA SÚDRŽNOSTI 2021 - 2027
Politika súdržnosti prispieva k odstraňovaniu hospodárskych, sociálnych
a environmentálnych rozdielov a snaží sa posilniť jej konkurencieschopnosť.
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Na čo slúžia fondy EÚ?
Konečnej podobe politiky súdržnosti na obdobie 2021 - 2027 predchádzalo niekoľko zložitých rokovaní. Zahŕňali 
aj spôsob určenia výšky finančných prostriedkov pre každý členský štát EÚ. Výber prioritných oblastí podpory 
z fondov EÚ pre rozvoj Slovenskej republiky je podrobne uvedený v Partnerskej dohode SR 2021 - 2027, základ-
nom strategickom dokumente pre využívanie zdrojov z fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027 v SR.

Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) 
- inovácie a výskum   
- digitálna agenda     
- podpora malých a stredných podnikov   
- nízkouhlíkové hospodárstvo    
- zdravotníctvo 
- kultúrne dedičstvo

Konkurencieschopnejšia  
a inteligentnejšia Európa
- podpora inovácií
- rozvoj digitalizácie a internetu
- ekonomická transformácia 
- podpora pre MSP

Sociálnejšia Európa 
- viac odborných zručností
- podpora sociálneho začlenenia
- rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti

Európa bližšie k občanom  
- podpora stratégií vedených na miestnej úrovni
- udržateľný rozvoj miest v EÚ

Prepojenejšia Európa
- efektívna mobilita
- rozširovanie strategických dopravných sietí

Zelenšia, nizkouhlíková Európa
- obehové hospodárstvo
- udržateľná mestská mobilita
- znižovanie energetickej náročnosti a energetická   
  efektívnosť hospodárstva 
- inteligentné energetické systémy, 
  vrátane uskladňovania energie
- opatrenia týkajúce sa zmeny klímy
- udržateľné vodné hospodárstvo
- ochrana prírody a biodiverzity 

Európsky sociálny fond (ESF+)
- trh práce a zamestnanosť – vzdelávanie  
- sociálne služby a začlenenie

Kohézny fond (KF) 
- diaľnice a železnice TEN-T
- verejná doprava
- obnova bytových domov
- hospodárenie s vodou

Fond na spravodlivú transformáciu (FST)
- transformácia veľkých podnikov
- sanácia a rekultivácia 

Európsky námorný, rybársky 
a akvakultúrny fond
- podpora konkurencieschopnej  
  a udržateľnej akvakultúry 

7 049 912714 EUR

2 271 754 336 EUR

2 421 176 340 EUR

440 658 242 EUR

400 mil. EUR
15 225 428 EUR

 1,89 mld. EUR

3,25 mld. EUR

2 mld. EUR

4,20 mld. EUR

Bližšie informácie: https://www.eurofondy.gov.sk
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PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027: 
ČO SA PODPORÍ?
Ciele politiky súdržnosti sa dosahujú prostredníctvom programov. Ide o základné vyko-
návacie dokumenty, ktoré definujú rozsah a formu podpory pre konkrétnu tematickú oblasť 
(napr. zamestnanosť alebo životné prostredie) a definujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. 
Zodpovednosť za realizáciu každého programu nesie riadiaci orgán, ktorý monitoruje, či 
sa plnia ciele programu, dodržiavajú pravidlá programu a či sa finančné prostriedky EÚ 
využívajú efektívne. V Slovenskej republike je riadiacim orgánom pre kľúčový Program 
Slovensko Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Ri-
adiaci orgán môže mať aj sprostredkovateľské orgány. Jeden program – Program Slovens-
ko umožňuje jednoduchšie  a  rýchlejšie reagovať na aktuálne geopolitické, ekonomické  
a sociálne výzvy, súčasne vytvára predpoklady pre kombináciu investícií z rôznych fondov 
a cieľov politiky (napr. formou integrovaných výziev). Prináša tak očakávané zjednotenie 
pravidiel implementácie a zjednodušenie práce pre prijímateľov.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021 (všeo-
becné nariadenie) môžu členské štáty pripravovať programové dokumenty a riešiť ich imple-
mentáciu prostredníctvom fondov:
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Európsky fond 
regionálneho 
rozvoja (EFRR)

Európsky námorný, ry-
bolovný a akvakultúrny 
fond (ENRAF)

Európsky sociálny 
fond plus (ESF+)

Fond pre azyl, migráciu 
a integráciu (AMIF)

Kohézny fond
(KF)

Fond pre vnútornú 
bezpečnosť (ISF)

Fond na spravodlivú 
transformáciu (FST)

Nástroj pre finančnú 
podporu na riadenie hraníc 
a vízovú politiku (BMVI)

CIEĽ POLITIKY 1 

KONKURENCIE- 
SCHOPNEJŠIA  

A INTELIGENTNEJŠIA
EURÓPA

1 PRIORITA 1  
VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE

1 PRIORITA 2  
DIGITÁLNA PRIPOJITEĽNOSŤ

Alokácia 

1 890 150 000 EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 

Sprostredkovateľské orgány: 
Ministerstvo školstva, vedy,  

výskumu a športu SR 
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• rozšírenie výskumných a ino-
vačných kapacít a využívanie 
pokročilých technológii 

• využívanie digitalizácie pre 
občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej 
správy 

• posilnenie udržateľného ras-
tu a konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov 
(MSP) a tvorby pracovných 
miest v MSP 

• rozvoj zručností pre inteli-
gentnú špecializáciu, priemy-
selnú transformáciu a pod-
nikanie

• zvyšovanie digitálnej pripo-
jiteľnosti

ZAMERANIE PRIORITY:

• podpora medzisektorovej
 a medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácií (VVaI) 

• podpora ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácií

• rozvoj a modernizácia 
výskumnej infraštruktúry

• podpora v oblasti infor-
matizácie a digitálnej trans-
formácie a budovania inteli-
gentných miest a regiónov

• podpora, internacionalizácia 
a sieťovanie malých  
a stredných podnikov (MSP)

• podpora zručností pre 
posilnenie konkurencie-
schopnosti, hospodárskeho 
rastu a budovanie kapacít pre 
Stratégiu výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecial-
izáciu Slovenskej republiky 
(RIS3) a podpora digitálnych 
zručností previazaných na 
domény RIS3  
a potreby priemyselnej 
a zelenej transformácie
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ 
KAPACITY A POKROČILÉ 
TECHNOLÓGIE ZAMERANÉ 
NA:

• dlhodobý strategický výs-
kum a priemyselný výskum 
prostredníctvom  rozvoja 
a vzniku partnerstiev a spo-
lupráce nepodnikateľských 
výskumných organizácií, 
podnikateľských výskum-
ných organizácií spoločne
s aplikačnou sférou
• podporu podnikateľského 
prostredia na aplikáciu 
riešení a technológií priemy-
slu 4.0 a na investície zame-
rané na zvýšenie konkuren-
cieschopnosti a inovačnej 
výkonnosti podnikov
• podieľanie sa na vedeckej 
a odbornej činnosti, a/ale-
bo riešenie bakalárskych
a diplomových prác v spo-
lupráci s podnikmi
• grantoty pre doktorandov, 
začínajúcich výskumníkov 
a vedeckých pracovníkov 
po ukončení PhD
• podporu ľudských zdrojov 
v oblasti vedecko-výskum-

najmä v doméne Digitálna 
transformácia Slovenska 
podľa návrhu stratégie inteli-
gentnej špecializácie RIS3
• podpora rozvoja siete eu-
rópskych centier digitálnych 
inovácií (ECDI) slúžiacich 
ako „one stop shop“ miesta
• budovanie nových  
a výrazne zmenených  
personalizovaných služieb  
a životných situácií a využitie 
multikanálového prístupu 
postaveného na rozhraní 
na programovanie aplikácií 
(API) s dôrazom na mobilné 
služby a v súlade so Smerni-
cou o prístupnosti webových 
stránok a mobilných aplikácií 
WAD (EU) 2016/2102
• zlepšovanie techno-
logického, procesného, 
infraštruktúrneho, vedo-
mostného a organizačného 
zabezpečenia zručností  
a kapacít pre plnenie úloh  
v oblasti kybernetickej  
a informačnej bezpečnosti 
štátnej a verejnej správy
• podpora rozvoja inteligent-
ného riadenia/správy miest  
a regiónov, najmä zavádza-
nia a zvyšovania kvality  
a odolnosti systémov  
a optimalizácie procesov 

tického vyučovania žiakov 
v hlavných oblastiach RIS3 
(napr. duálne vzdelávanie, 
praktické vyučovanie na 
pracovisku zamestnávateľa)
• podpora pokročilých 
a špecifických digitálnych 
zručností previazaných na 
jednotlivé domény RIS3 
a na Národnú stratégiu
digitálnych zručností SR

DIGITÁLNA PRIPOJITEĽNOSŤ 
(BROADBAND)

• rozvoj infraštruktúry – za-
vádzanie vysokokapacitných 
širokopásmových sietí (naj-
menej 1 Gbps) v miestach 
zlyhania trhu
• systém poukážok na pod-
poru konektivity
• podpora zapojenia sloven-
ských subjektov do progra-
mu Nástroj na prepájanie 
Európy (CEF) pre oblasť 
konektivity 

ných a inovačných v pod-
nikov, vrátane podpory 
stážových, výmenných 
a vzdelávacích programov
• posilnenie účasti sloven- 
ských subjektov v európ- 
skych a medzinárodných 
výskumných a inovačných 
programoch, partnerstvách 
a iniciatívach 
• dobudovanie, moderni-
zácia a optimalizácia  
vedecko-výskumnej infra-
štruktúry s dôrazom na 
spoluprácu so súkromným 
sektorom v oblastiach in-
teligentnej špecializácie 
• posilnenie koordinačnej
a podpornej roly regiónov 
vo VVaI ekosystéme pros-
tredníctvom vzniku a rozvo-
ja medzisektorových inova- 
čných partnerstiev (MIP)

DIGITALIZÁCIA PRE 
OBČANOV, PODNIKY, 
VÝSKUMNÉ ORGANIZÁCIE
A ORGÁNY VEREJNEJ 
SPRÁVY

• podpora projektov na 
základe prioritných oblastí 

tačných podujatiach (veľtr-
hy a výstavy), obchodných 
misiách, podnikateľských 
misiách, podujatiach a kon-
ferenciách
• podpora klastrových orga-
nizácií a platforiem, vrátane 
ich zapájania do riešenia 
inovačných úloh, medziná-
rodných sietí, partnerstiev 
a projektov
• podpora sieťovania MSP 
s veľkými podnikmi

ZRUČNOSTI PRE INTELI-
GENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU, 
PRIEMYSELNÚ TRANS-
FORMÁCIU A PODNIKANIE

• podpora tvorby a/alebo 
inovácie a zavádzanie 
profesijne orientovaných 
bakalárskych študijných 
programov a zavádzania
študijných programov
pre 1. až 3. stupeň 
vysokoškolského štúdia 
podľa hlavných oblastí 
(domén) RIS3 
• podpora tvorby a zavádza-
nia krátkych (non-degree) 
kurzov a programov ter-
ciárneho (vysokoškolského) 
vzdelávania podľa potrieb 
domén RIS3
• podpora realizácie prak-

verejnej správy, systémov 
riadenia kvality, procesov 
integrovaného plánovania 
a riadenia, súvisiacich s roz-
vojom inteligentných miest 
a regiónov
• podpora aktivít a inova- 
tívnych riešení pre zvyšo-
vanie kvality života, ekolo- 
gickosti, bezpečnosti, odol-
nosti a udržateľnosti miest 
a regiónov, ako aj podpora 
behaviorálnych a sociálnych 
inovácií

UDRŽATEĽNÝ RAST 
A KONKURENCIESCHOP-
NOSŤ MALÝCH A STRED-
NÝCH PODNIKOV (MSP)

• podpora prístupu MSP k 
investíciám prostredníctvom 
finančných nástrojov alebo
kombináciou grantu  
a finančných nástrojov (napr. 
rozvoj inovatívnych start- 
upov, zavádzanie inovácií)
• podpora prístupu MSP  
k službám prostredníctvom 
nefinančnej a voucherovej 
podpory so zameraním na 
inkubačné, akceleračné a ras-
tové programy (napr. prechod 
na obehové hospodárstvo, 
zelené podnikanie)
• podpora účasti na prezen-



 

Európa zelenšia a nízkouhlíková s prechodom na hospo-
dárstvo s nulovými čistými emisiami uhlíka. Odolnejšia 
Európa, vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej ener-
getickej transformácie, zelených a modrých investícií, tak-
tiež vďaka podpore obehového hospodárstva, udržateľnej 
mestskej mobility, adaptácie na zmenu klímy a zmierňo-
vania jej dopadov. 

10

PRÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPERÁCIÍ 
STRATEGICKÉHO VÝZNAMU:

Záručný FN nadväzuje na skúsenosti s podporou digitalizácie a zavádzania 
prvkov Industry 4.0 v priemyselných podnikoch a na skúsenosti využívaním 
záručných FN. Nástroj bude synergicky nadväzovať na nefinančnú pomoc 
a zlepšenie prístupu k službám, zabezpečí podnikom rýchly a jednoduchý 
prístup k podpore financovania investícií do digitálnych technológií. 
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CIEĽ POLITIKY 2 

ZELENŠIA, NÍZKO-
UHLÍKOVÁ EURÓPA

2 PRIORITA 1  
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

A DEKARBONIZÁCIA

2 PRIORITA 2  
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2 PRIORITA 3  
UDRŽATEĽNÁ MESTSKÁ 

MOBILITA

Alokácia 

4 197 548 170  EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 

Sprostredkovateľské orgány: 
Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo vnútra SR
Úrad vlády/Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• zlepšenie energetickej efek-
tívnosti, zníženie spotreby
energií v budovách a v pod-
nikoch
• zvýšenie podielu energií  
z obnoviteľných zdrojov  
energie (OZE) 
• zníženie emisií skleníkových 
plynov
• inteligentné energetické 
systémy
• vytvorenie adaptačných 
opatrení na zadržiavanie vody 
alebo ochrana pred povodňa-
mi v krajine
• vybudovanie a obnova 
vodárenskej infraštruktúry  
a dobudovanie stokovej siete  
a čistiarní odpadových vôd  
v aglomeráciách nad 2000 EO, 
v obciach do 2000 obyvateľov
• využívanie odpadu ako 
druhotnej suroviny, zber a trie-
denie komunálneho odpadu, 
príprava odpadov na opätovné 
použitie a ich recyklácia

• zlepšenie ochrany biotopov 
a druhov v územiach Natura 
2000, odstraňovanie bariér  
a revitalizácia vodných tokov, 
zlepšenie biodiverzity mimo 
chránených území
• vytvorenie zelenej a modrej 
infraštruktúry v mestskom 
prostredí
• udržateľná mestskí mobilita 
vrátane cyklodopravy

ZAMERANIE PRIORITY:

• podpora energetickej efek-
tívnosti a znižovania emisií 
skleníkových plynov
• podpora energie z obno-
viteľných zdrojov energie 
(OZE)
• vývoj inteligentných ener-
getických systémov, sietí  
a uskladnenia mimo Trans-
európskych energetických 
sietí (TEN-E)
• podpora adaptácie na 
zmenu klímy a prevencie 
rizika katastrof a odolnosti 

Predpokladané náklady a realizácia: 

Podpora digitalizácie a zavádzania prvkov Industry 4.0 
prostredníctvom záručného finančného nástroja (FN)

 50 MIL. EUR

4Q 2023 – do vyčerpania



 

osoby, ktoré odvodzujú svoju 
právnu subjektivitu od cirkvi 
alebo náboženskej 
spoločnosti
• komunity vyrábajúce  
energiu z OZE
• vlastníci a užívatelia pozem-
kov na území realizácie 
projektov
• správcovia vodných tokov, 
nájomcovia/vypožičiavate-
lia drobných vodných tokov 
alebo ich úsekov
• obce s prítomnosťou MRK 
(podľa Atlasu rómskych ko-
munít alebo jeho ekvivalentu)
• subjekty verejného práva, 
podľa platného zákona 
o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách
• odberatelia pitnej vody na 
území realizácie projektov
• producenti komunálnych 
odpadových vôd na území 
realizácie projektov
• producenti odpadov
• prevádzkovatelia veľkých  
a stredných zdrojov  
znečistenia ovzdušia
• subjekty štátnej správy  
s pôsobnosťou v oblasti 
ochrany prírody a krajiny
• subjekty s odbornosťou  
v oblasti metód sanácie  
environmentálnych záťaží

s prihliadnutím na ekosys-
témové prístupy
• podpora prístupu k vode  
a udržateľného vodného 
hospodárstva
• podpora prechodu na 
obehové hospodárstvo, ktoré 
využíva zdroje efektívne
• posilnenie ochrany a zacho-
vania prírody, biodiverzity  
a zelenej infraštruktúry, a to 
aj v mestských oblastiach, 
a zníženie všetkých foriem 
znečistenia
• podpora udržateľnej 
mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo  
s nulovou bilanciou uhlíka

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• podnikateľský sektor 
• subjekty verejnej správy
• vlastníci bytových domov, 
spoločenstvá vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov/
správcovia bytových domov
• mimovládne neziskové 
organizácie
• cirkvi a náboženské 
spoločenstvá, právnické 

12 13

PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• výstavba verejných 
vodovodov v obciach nad 
2000 obyvateľov a v obciach 
do 2 000 obyvateľov mimo 
dobiehajúcich regiónov 
za podmienky súbežnej 
výstavby alebo existencie 
infraštruktúry na nakladanie 
s komunálnymi odpadovými 
vodami
• zabezpečenie prístupu  
k pitnej vode a nakladania  
s komunálnymi odpadovými 
vodami v obciach do 2 000 EO 
v dobiehajúcich regiónoch
• výstavba, intenzifikácia ale-
bo modernizácia úpravní vôd
• obnova verejnej stokovej sie-
te a čistiarní odpadových vôd 
v aglomeráciách nad 2000 EO
• obnova verejných vodovo-
dov v obciach nad 2 000 EO
• komplexné spoľahlivé 
monitorovanie a hodnotenie 
stavu povrchových 
a podzemných vôd
• podpora (optimalizácia) 
spracovania dát a informo-
vanosti pre efektívnejšiu 
vodnú politiku SR

* EO – súčet skutočného počtu obyvateľov 
žijúcich v danej sídelnej aglomerácii a jej 
populačného ekvivalentu – prevodovej 
hodnoty priemyselných odpadových vôd 
produkovaných v danej oblasti za deň

málnej energie za účelom 
ich sprístupnenia na ener-
getické účely

VÝVOJ INTELIGENTNÝCH 
ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV, 
SIETÍ A USKLADNENIA
ENERGIE MIMO TEN-E

• podpora inteligentných 
energetických systémov vrá-
tane uskladňovania energie

UDRŽATEĽNÉ 
HOSPODÁRENIE S VODOU

• výstavba stokovej siete a 
čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 EO* 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• podpora infraštruktúry v 
oblasti nakladania s komunál-
nymi odpadovými vodami v 
aglomeráciách do 2 000 EO so 
zameraním najmä na územia 
prioritné z environmentálne-
ho hľadiska mimo dobieha-
júcich regiónov ako aj  
v dobiehajúcich regiónoch

OPATRENIA V OBLASTI
ENERGETICKEJ 
EFEKTÍVNOSTI

• zlepšovanie energetickej 
efektívnosti v podnikoch
• znižovanie energetickej 
náročnosti verejných budov 
a bytových domov
• podpora rozvoja regionál-
nej a lokálnej energetiky

VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV ENERGIE (OZE)

• podpora využívania OZE  
v podnikoch na báze ak-
tívnych odberateľov elek-
triny, samospotrebiteľov 
energie z OZE a komunít 
vyrábajúcich energiu z OZE
• podpora využívania OZE 
v systémoch zásobovania 
energiou
• podpora využívania OZE v 
domácnostiach (inovácia pro-
jektu “Zelená domácnostiam”)
• podpora vyhľadávania  
a prieskumu zdrojov geoter-



toring cieľov ochrany prírody 
a biodiverzity
• zabezpečenie kontinuity 
vodných tokov a ich revi-
talizácie s cieľom podporiť 
biodiverzitu
• podpora enviromentálnych 
centier za účelom  zvyšovania 
environmentálneho  povedomia
• zabezpečenie prieskumu, 
sanácie a monitorovania 
environmentálnych záťaží
• technické, technologické 
a ekonomické opatrenia na 
zníženie emisií znečisťu-
júcich látok do ovzdušia  
z veľkých a stredných stacio-
nárnych zdrojov, ako sú 
rôzne technologické celky
• eliminácia fragmentácie
krajiny, rozrastania 
zastavaných plôch prostred-
níctvom revitalizácie zaned-
baných a nevyužívaných 
území v intravilánoch sídiel

UDRŽATEĽNÁ MULTIMO-
DÁLNA MESTSKÁ MOBILITA
 
• rozvoj verejnej dopravy
• podpora cyklodopravy
• udržateľná mobilita 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja 

vzniku odpadov
• podpora zberu a dobudova-
nia, intenzifikácie a rozšíre-
nia systémov triedeného 
zberu komunálnych odpadov
• podpora prípravy odpa-
dov na opätovné použitie, 
recyklácie odpadov vrátane 
anaeróbneho a aeróbneho 
spracovania biologicky rozlo-
žiteľných odpadov 
• podpora zvyšovania envi-
ronmentálneho povedomia  
a informovanosti spotrebiteľa 
a verejnosti o obehovom 
hospodárstve a podpora kon-
cepčných činností v oblasti 
obehového hospodárstva 
• podpora elektronického 
zberu dát v oblasti odpa-
dového hospodárstva

POSILNENIE OCHRANY
A ZACHOVANIA PRÍRODY,  
BIODIVERZITY

• posilnenie ochrany a zacho- 
vania prírody, biodiverzity  
a zelenej infraštruktúry, a to 
aj v mestských oblastiach 
a zníženie všetkých foriem 
znečistenia
• mapovanie a monitoring 
biotopov a druhov a moni-

• vodozádržné opatrenia na 
adaptáciu na zmenu klímy 
v sídlach a krajine a/alebo 
ochranu pred povodňami
• hydrogeologický prieskum
zameraný na overenie mož-
ností využívania podzemnej 
vody v oblastiach ohrozených 
jej nedostatkom
• podpora prevencie a manaž-
mentu rizík zosuvov súvisia- 
cich s nadmernými zrážkami
• preventívne opatrenia na 
ochranu pred povodňami 
viazané na vodný tok
• identifikácia vývoja rizík, 
určenie spôsobov prevencie, 
zavádzanie postupov  
a opatrení na pripravenosť  
a reakciu na katastrofy 
spôsobené zmenou klímy
• posilnenie a modernizácia 
intervenčných kapacít  
a infraštruktúry na zvládanie 
katastrof
• budovanie a modernizácia 
systémov včasného varova-
nia a informovania

PRECHOD NA OBEHOVÉ 
HOSPODÁRSTVO

• podpora vybraných aktivít 
v oblasti predchádzania 
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PODPORA ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY
A PREVENCIA RIZIKA KATASTROF

PRÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPERÁCIÍ 
STRATEGICKÉHO VÝZNAMU:

Operácia prinesie zvýšenie inštalovaného výkonu OZE a zníženie emisií CO2 
a tiež prispeje k zníženiu negatívnych dopadov rastúcich cien energie. 
Plánuje sa podpora OZE zariadení v domácnostiach, využívajúcich veternú
a slnečnú energiu, energiu z okolia (tepelné čerpadlá) a biomasu. 

Predpokladané náklady a realizácia: 

Zelená domácnostiam - podpora využívania OZE v domácnostiach

 142 605 649  EUR

3Q 2023 - 2Q 2029



CIEĽ POLITIKY 3 

PREPOJENEJŠIA
EURÓPA

3 PRIORITA 1  
DOPRAVA

Alokácia 

2 003 127 273  EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 

Sprostredkovateľské orgány: 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úrad  vlády SR/Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• odstránenie kľúčových 
úzkych miest na základnej, 
železničnej a vodnej doprave 
v Transeurópskej dopravnej 
sieti (TEN-T)
• zlepšenie kvality železničnej 
infraštruktúry v osobnej 
a nákladnej doprave
• zlepšenie interoperability 
železničných tratí
• vytváranie predpokladov pre 
zvýšenie konkurencieschop-
nosti regiónov, zlepšenie 
mobility obyvateľstva a po-
tenciálu rastu zamestnanosti, 
vrátane rastu zamestnanosti 
u obyvateľov marginalizo-
vaných rómskych komunít 
• zvýšenie kapacity a kvality 
dopravného spojenia s oko-
litými štátmi
• napojenie menej rozvinutých 
regiónov Slovenska na 
diaľničnú sieť a sieť rýchlost-
ných ciest
• zvýšenie bezpečnosti cestnej 
premávky a zníženie nehodo-
vosti
• znižovanie negatívnych 
vplyvov na životné prostredie 
v intraviláne miest a obcí
• zlepšenie kvality verejných 

služieb poskytovaných v prís-
tavoch v Bratislave a Komárne
• zníženie vybraných 
negatívnych vplyvov na život-
né prostredie (zníženie emisií 
CO2, NO2 a PM10 a zlepšenie 
systému nakladania s odpad-
mi, prevádzkovými a pohon-
nými hmotami)
• zvýšenie atraktivity ekolo- 
gickej a udržateľnej verejnej 
osobnej dopravy
• zvýšenie mobility a kapacity 
ciest I. triedy na exponova- 
ných úsekoch
• zlepšenie životných podmie-
nok v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych 
komunít
• zlepšenie mobility 
obyvateľstva

ZAMERANIE PRIORITY:

• rozvoj udržateľnej, inteli-
gentnej, bezpečnej a inter-
modálnej siete TEN-T
• rozvoj a posilňovanie 
udržateľnej, inteligentnej  
a intermodálnej vnútroštát-
nej, regionálnej a miestnej 
mobility odolnej proti zmene 
klímy vrátane zlepšeného 
prístupu k TEN-T 
a cezhraničnej mobility
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

výstavba (štátny podnik)
• ústredné orgány štátnej 
správy a subjekty, ktoré 
svojou činnosťou prispievajú 
k implementácii a napĺňaniu 
priority Doprava
• subjekty územnej 
samosprávy, obce

• Národná diaľničná 
spoločnosť, a. s.
• Slovenská správa ciest
• Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR
• Verejné prístavy, a. s.
• Slovenský vodohos-
podársky podnik (štátny 
podnik); Vodohospodárska 

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:  

• Železnice Slovenskej 
republiky; Železničná 
spoločnosť Slovensko, a. s.

bezpečovacieho zariadenia
• výstavba a modernizácia 
terminálov intermodálnej 
prepravy
• obnova staničných budov
• obnova mobilných pros-
triedkov železničnej verejnej 
osobnej dopravy 
• železničná telematika
• zvyšovanie bezpečnosti na 
železničných priecestiach

ROZVOJ CESTNEJ SIETE

• výstavba nových úsekov 
diaľnic a rýchlostných ciest 
(prioritne základnej siete 

MODERNIZÁCIA 
ŽELEZNIČNEJ SIETE

• modernizácia a renovácia 
regionálnych železničných 
tratí a kľúčových 
železničných uzlov
• modernizácia a výstavba 
infraštruktúry na kontrolu a 
prípravu vozidlového parku 
železničnej osobnej dopra-
vy pre prevádzku v rámci 
služieb vo verejnom záujme
• implementácia Európskeho 
systému riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS) vrátane 
staničného a traťového za-

TEN-T)
• výstavba a modernizácia 
ciest I. triedy
• výstavba a modernizácia 
ciest II. a III. triedy
• výstavba a modernizácia 
miestnych komunikácií

ROZVOJ VODNEJ DOPRAVY

• zlepšenie splavnosti vodných 
ciest základnej siete TEN-T
• modernizácia a výstavba
verejných prístavov 
v Bratislave a Komárne
• rozvoj riečnych infor-
mačných služieb vrátane 
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zabezpečenia súvisiacej 
infraštruktúry
• remotorizácia plavidiel 
a podpora zavádzania alter-
natívnych palív a budovanie 
základnej nabíjacej a plnia-
cej infraštruktúry pre lode 
využívajúce alternatívne 
palivá

PRÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPERÁCIÍ 
STRATEGICKÉHO VÝZNAMU:

Operácia zabezpečí odľahčenie dopravnej siete od tranzitnej dopravy. Zvýši sa 
plynulosť a bezpečnosť dopravy a zlepšia sa podmienky pre tranzit. Cieľom je 
dokončenie koridoru R2, zlepšenie cestného spojenia a zníženie zaťaženia na 
cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice.

Predpokladané náklady a realizácia: 

R2 Košice Šaca - Košické Oľšany

 70 401 000 EUR

1Q 2024 - 4Q 2025
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CIEĽ POLITIKY 4 

SOCIÁLNEJŠIA 
A INKLUZÍVNEJŠIA

EURÓPA

Alokácia 

3 251 604 336  EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 

Sprostredkovateľské orgány: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí

a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu

a športu SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• znižovanie rozdielov v 
zamestnanosti medzi ženami 
a mužmi o polovicu do roku 
2030
• zvýšenie zamestnanosti oby-
vateľstva vo veku 20 až 
64 rokov do roku 2030
• integrácia zraniteľných 
skupín na trhu práce
• vzdelávanie zamestnancov 
inštitúcií trhu práce
• sledovanie trendov a vyhod-
nocovanie opatrení na trhu 
práce
• podpora spolupráce medzi 
aktérmi ovplyvňujúcimi poli-
tiky trhu práce
• podpora rozširovania 
kapacít existujúcich a zriaďo-
vania nových foriem starostli-
vosti o deti
• zosúladenie pracovného 
a súkromného života a vyššia 
účasť žien na trhu práce
• zvýšenie flexibility pri 
zamestnávaní seniorov 

ZAMERANIE PRIORITY:

• zvyšovanie účinnosti a inklu-
zívnosti trhov práce 
• zlepšenie prístupu k zamest-
naniu
• modernizácia inštitúcií 
a služieb trhu práce 
• podpora rodovo vyváženej 
účasti na trhu práce, 
rovnakých pracovných pod-
mienok a lepšej rovnováhy 
medzi pracovným a súkrom-
ným životom 
• podpora adaptácie pra-
covníkov, podnikov a pod-
nikateľov na zmeny

4 PRIORITA 1  
ADAPTABILNÝ A PRÍSTUPNÝ TRH PRÁCE
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PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• žiaci základných a stred-
ných škôl vrátane žiakov  
so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami  
v zmysle platnej legislatívy
• Rómovia, najmä z mar-
ginalizovaných rómskych 
komunít (podľa Atlasu 
rómskych komunít)
• rodičia, resp. zákonní 
zástupcovia detí a žiakov
• pedagogickí zamestnanci  
a odborní zamestnanci  
v zmysle platnej legislatívy
• nepedagogickí zamestnanci
• zamestnanci štátnej správy 
a samosprávy
• verejnosť
• štátni príslušníci tretích  
krajín, vrátane migrantov
• študenti vysokých škôl

• uchádzač o zamestnanie
• zamestnanec (osoba v pred-
dôchodkovom veku a ten, 
ktorý dovŕšil dôchodkový vek)
• občan so zdravotným pos-
tihnutím

• sociálne podniky
• dlhodobo nezamestnaný 
občan
• príslušníci marginalizo-
vaných rómskych komunít
• zamestnanci verejných a 
neverejných služieb zamest-
nanosti

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• poskytovatelia služieb 
zamestnanosti

PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

porovaného zamestnávania
• poskytovanie finančných 
príspevkov znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie 
na začatie vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti
• profesijné poradenstvo pre 
uchádzačov o zamestnanie
• informačné a vzdelávacie 
aktivity pre zamestnancov 
služieb zamestnanosti 
• budovanie kapacít sociál-
nych partnerov a organizácií 

• tvorba moderných a efek-
tívnych nástrojov informač-
no-komunikačných techno-
lógií (IKT) na poskytovanie 
služieb zamestnanosti
• debarierizácia objektov, v 
ktorých sa poskytujú služby 
zamestnanosti a pracovísk
u zamestnávateľov
• výstavba, rekonštrukcia a ob-
nova zariadení starostlivosti 
o deti do 3 rokov
• zabezpečovanie služieb pod-

občianskej spoločnosti
• vzdelávacie aktivity a iné 
odborné činnosti zamerané 
na podporu zamestná-
vateľov pri zabezpečovaní 
nediskriminačných a prime- 
raných podmienok
• osvetové, informačné 
a poradenské činnosti 
• posilnenie povedomia 
o práve na zdravé 
a prispôsobené pracovné 
prostredie

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• zabezpečenie prístupu 
znevýhodnených skupín 
ako sú marginalizované 
rómske komunity, zdravotne 
znevýhodnení, deti a žiaci 
so špecifickými potrebami 
k inkluzívnemu a vysokokva- 
litnému vzdelávaniu
• zvýšenie kvality a inkluzív-
nosti vzdelávania posilnením 
vo viacerých oblastiach
• prepojenie vzdelávania  
s potrebami na trhu práce 
a vytvorenie podmienok na 
reakciu vzdelávacieho  
systému na krízy 
• zvýšenie dostupnosti, 
prístupnosti, prijateľnosti 
a adaptability vzdelávacieho 
systému

 

ZAMERANIE PRIORITY:

• zlepšenie rovného prístupu 
k inkluzívnym a kvalitným 
službám v oblasti vzdeláva-
nia, odbornej prípravy  
a celoživotného vzdelávania 
• zvýšenie kvality, inkluzív-
nosti a účinnosti systémov 
vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj ich relevant-
nosti z hľadiska trhu práce 
• podpora rovného prístupu, 
a to najmä znevýhodnených 
skupín, ku kvalitnému  
a inkluzívnemu vzdelávaniu  
a odbornej príprave a podpo-
ra ich úspešného ukončenia

4 PRIORITA 2  
KVALITNÉ A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

21
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• príslušníci národnostných 
menšín žijúcich v SR
• seniori
• pedagogickí a odborní 
zamestnanci
• štátni príslušníci tretích 
krajín, vrátane migrantov

PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

nancov, vrátane vedúcich 
zamestnancov škôl 
a školských zariadení
• pôsobenie špecialistov na 
pohybové a športové aktivity 
žiakov
• rozvoj komplexných 
zručností a gramotností
• podpora národného centra 
pre digitálne technológie  
vo vzdelávaní
• posilnenie odolnosti 

• podpora desegregácie 
výchovy a vzdelávania
• debarierizácia škôl 
a školských zariadení
• materiálne vybavenie 
a technické zabezpečenie 
škôl a školských zariadení
• výstavba a rekonštrukcia 
školských športovísk
• rozvoj profesijných kompe-
tencií pedagogických zamest-
nancov/odborných zamest-

vzdelávacieho systému 
a jeho aktérov voči krízam
• podpora programov ranej 
starostlivosti pre deti 
v ranom veku
• podpora prístupu ohroze-
ných skupín k vzdelávaniu
• prevencia a riešenie pre-
javov sociálno-patologických 
javov vo vzdelávaní

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• zamestnané osoby, samo-
statne zárobkovo činné osoby, 
nezamestnané osoby

• mladí ľudia, vrátane tých, 
ktorí sa už nevzdelávajú, ale 
ani nepracujú (sú v tzv. NEET 
situácii - Not in Education, 
Employment, or Training) 
• osoby so zdravotným 
znevýhodnením
• osoby z marginalizovaných 
rómskych komunít
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4 PRIORITA 3  
ZRUČNOSTI PRE LEPŠIU ADAPTABILITU A INKLÚZIU

službám v oblasti vzdeláva-
nia, odbornej prípravy  
a celoživotného vzdelávania 
• podpora adaptácie pra-
covníkov, podnikov a pod-
nikateľov na zmeny, ako aj 
aktívneho a zdravého starnu-
tia a zdravého a vhodne 
prispôsobeného pracovného 
prostredia, ktoré rieši 
zdravotné riziká 
• podpora celoživotného 
vzdelávania, najmä flexibil-
ných príležitostí 

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• podpora ľudských zdrojov 
v jednotlivých oblastiach 
vzdelávania
• vytvorenie materiálno- 
technického a technolo- 
gického zázemia
• budovanie silnejšej, spravod-
livejšej a inkluzívnejšej 
Európy do roku 2030

• zvýšenie efektívnosti a flexi-
bility kvalifikačného systému 
či podpora rozvoja ďalšieho 
odborného vzdelávania
• zvyšovanie účasti dospelých 
na celoživotnom vzdelávaní

 

ZAMERANIE PRIORITY:

• zlepšenie rovného prístupu 
k inkluzívnym a kvalitným 

PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• rozvoj základných zručností
• rozvoj občianskeho 
vzdelávania dospelých
• vytvorenie komplexného 
systému trasovania absol-
ventov škôl
• zavedenie inštitútu maj- 
strovskej skúšky a odbornej 
maturity vo vzdelávaní  
dospelých

• modernizácia infraštruktúry 
(nová, úprava existujúcej) 
a skvalitnenie materiál-
no-technického a techno-
logického vybavenia nad-
podnikových vzdelávacích 
centier a centier excelentno-
sti odborného vzdelávania a 
prípravy 
• poskytovanie finančných 
príspevkov záujemcom 
o zamestnanie (osobám 
na trhu práce) za účelom 
získania/zmeny zručností 
potrebných pre zotrvanie na 
trhu práce alebo zlepšenie 
situácie na trhu práce
• vytvorenie uceleného sys-
tému celoživotného pora-
denstva
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PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• mladí ľudia v situácii NEET, 
vo veku do 30 rokov, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú  
v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy
• mladí ľudia so zdravotným 
postihnutím
• mladí ľudia z marginalizo-
vaných rómskych komunít
• mladí ľudia, štátni príslušníci 
tretích krajín, vrátane migrantov
• mladí ľudia, ktorí dosiahli 
vzdelanie nižšie ako stredné 
odborné vzdelanie
• mladí ľudia po skončení vý-
konu trestu odňatia slobody

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• zvýšenie zamestnanosti  
obyvateľstva vo veku 20  
až 64 rokov
• zníženie miery mladých ľudí 
v situácii NEET
• zvýšenie základných digitál- 
nych zručností
• zníženie predčasného ukon-
čovania školskej dochádzky
• znižovanie počtu osôb ohro-
zených chudobou a sociálnym 
vylúčením, vrátane detí
• rovnaké príležitosti vo vzde-
lávaní a odbornej príprave
• integrácia zraniteľných 
skupín na trh práce

ZAMERANIE PRIORITY:

• zlepšenie prístupu k zamest-
naniu a aktivačným opatre-
niam pre všetkých 
uchádzačov o zamestnanie
• podpora rovného prístupu, 
a to najmä znevýhodnených 
skupín, ku kvalitnému a inklu-
zívnemu vzdelávaniu  
a odbornej príprave a podpo-
ra ich úspešného ukončenia
• podpora sociálnej integrácie 
osôb ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením, 
vrátane najodkázanejších 
osôb a detí 

4 PRIORITA 4  
ZÁRUKA PRE MLADÝCH (ZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ)
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

varovania pred predčasným 
ukončením školskej 
dochádzky
• mentoring a tútoring

• vytváranie udržateľných 
pracovných miest pre 
mladých ľudí v situácii NEET
• rozvoj systému včasného 

• kariérne poradenstvo  
a výchova
• preventívne programy 
zamerané na znižovanie 

predčasného ukončovania 
povinnej školskej dochádzky 
a na znižovanie rizika, že sa 
mladý človek ocitne  
v situácii NEET

• vytváranie regionálnych 
partnerstiev na podporu 
implementácie Záruky pre 
mladých

• poskytovanie integro-
vaných informačných a 
poradenských služieb pre 
mladých ľudí

rovnosť príležitostí, nedis- 
krimináciu a aktívnu účasť  
a zlepšenie zamestnateľnosti, 
najmä v prípade znevýhod-
nených skupín
• podpora sociálno-eko-
nomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín 
vrátane migrantov
• podpora sociálnej integrácie 
osôb ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením 
vrátane najodkázanejších 
osôb a detí 

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• znižovanie rizika chudoby  
a sociálneho vylúčenia, vrá-
tane detí
• investície do sociálnej in-
fraštruktúry a bývania
• investície do zdravotnej  
a sociálnej infraštruktúry
• investície do kultúrnej in-
fraštruktúry
• integrácia zraniteľných 
skupín na trh práce
• boj proti chudobe a podpora 
sociálnej inklúzie pre všet-
kých
• zvyšovanie zamestnanosti, 
zručností, vrátane digitálnych

ZAMERANIE PRIORITY:

• podpora sociálno-eko-
nomického začlenenia 
marginalizovaných komunít, 
domácností s nízkym príjmom 
a znevýhodnených skupín 
• zabezpečenie rovného 
prístupu k zdravotnej sta-
rostlivosti a zvýšenie odol-
nosti systémov zdravotnej 
starostlivosti 
• posilnenie úlohy kultúry  
a udržateľného cestovného 
ruchu v oblasti hospodárskeho 
rozvoja, sociálneho začlenenia 
a sociálnej inovácie 
• podpora aktívneho začlene-
nia s cieľom podporovať 

4 PRIORITA 5  
AKTÍVNE ZAČLENENIE A DOSTUPNÉ SLUŽBY
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PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• obyvatelia MRK
• obyvatelia v sídlach  
s prítomnosťou MRK
• deti v núdzi
• zamestnanci v rómskych  
a pro-rómskych neziskových 
organizáciách
• zamestnanci samospráv

• žiadatelia o udelenie azylu
• zamestnanci štátnej 
a verejnej správy
• pracovníci mimovládnych 
a neziskových organizácií
• potenciálni náhradní rodičia 
a profesionálni rodičia
• obyvatelia marginalizo-
vaných rómskych komunít 
• sociálne znevýhodnené 
rodiny s deťmi ohrozené 
stratou bývania

komunitnej psychiatrickej 
starostlivosti
• klienti/pacienti mobilných 
služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti
• lekári a zdravotnícky per-
sonál
• obyvatelia a návštevníci 
regiónov na území SR 
• osoba so zdravotným pos-
tihnutím
• domácnosti v hmotnej núdzi
• štátni príslušníci tretích 
krajín, vrátane migrantov

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• klienti poskytovateľov 
sociálnych služieb a komunit-
ných centier
• klienti subjektov vykoná-
vajúcich opatrenia sociálno-
právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately
• klienti/pacienti zariadení 

PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• kultúra a ekonomický 
rozvoj
• národné kultúrne pamiatky 
a pamiatkové objekty
• rozvoj komunít prostred-
níctvom činnosti komunit-
ných centier
• zabezpečovanie činností 
koordinátorov ochrany detí 
pred násilím
• sieťovanie zodpovedných 
štruktúr na celoštátnej, re-
gionálnej a miestnej úrovni
• implementácia aktivít 
dobrej praxe v oblasti inte-

• dobudovanie komunitných 
centier a zlepšenie ich vy-
bavenosti
• budovanie/zriaďovanie 
domov komplexnej pomoci 
pre deti zažívajúce násilie
• zabezpečenie infraštruk-
túry dostupného bývania
• zabezpečovanie komunit-
ných sociálnych služieb 
s použitím telekomu-
nikačných technológií
• budovanie/zriaďovanie 
dlhodobej komunitnej 
psychiatrickej starostlivosti 

grácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín, vrátane mi-
grantov
• podpora prevencie obcho-
dovania s ľuďmi
• vykonávanie komunitnej 
osvety zdravia a preven-
cie ochorení, najmä pre 
príslušníkov marginalizo-
vaných rómskych komunít 
a znevýhodnené skupiny 

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• investície do rozvoja 
infraštruktúry v obciach  
s marginalizovanými  
rómskymi komunitami 
• boj proti chudobe a podpora 
sociálneho začlenenia pre 
všetkých
• zvyšovanie zamestnanosti, 
zručností, vrátane marginali- 
zovaných rómskych komunít 
(MRK)
• zlepšenie socio-ekonomickej 
situácie obyvateľov MRK

 

ZAMERANIE PRIORITY:

• podpora sociálno-ekono-
mického začlenenia margina-
lizovaných komunít, domác-
ností s nízkym príjmom, 
znevýhodnených skupín 
a osôb s osobitnými potreba-
mi prostredníctvom integro-
vaných akcií, vrátane bývania 
a sociálnych služieb 
• podpora sociálno-ekono-
mickej integrácie marginali-
zovaných komunít

4 PRIORITA 6  
AKTÍVNE ZAČLENENIE RÓMSKYCH KOMUNÍT
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

vyhovujúcich foriem býva-
nia pre sociálne odkázané 
skupiny obyvateľstva s dôra-
zom na MRK
• podpora preventívno-infor-
mačných programov smeru-
júcich k zvýšeniu občianskej 
zodpovednosti a zlepšeniu 

• občianska a technická 
infraštruktúra v obciach 
zapojených do projektu 
rozvojových tímov
• svojpomocná výstavba 
obydlí a iné zlepšené formy 
bývania
• rekonštrukcia a výstavba 

občianskeho spolunažívania
• aktivizácia rómskych  
dievčat a žien k ich vyššej 
účasti vo vzdelávaní, na trhu 
práce, ako aj v programoch 
zameraných na lepšie pod-
mienky ich bývania a zdravia
• aktivizácia mladých ľudí  
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nia s cieľom podporovať rov-
nosť príležitostí, nediskrim-
ináciu a aktívnu účasť  
a zlepšenie zamest-
nateľnosti, najmä v prípade 
znevýhodnených skupín 

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• dlhodobo nezamestnaný 
občan
• občan, ktorý dosiahol 
vzdelanie nižšie ako stredné 
odborné vzdelanie
• občan so zdravotným pos-
tihnutím
• mladí dospelí a všetci 
mladí ľudia v situácii NEET, 

o životných podmienkach 
v MRK a ich monitorovanie 
• podpora aktivizácie a roz-
voja pracovných zručností 
obyvateľov MRK

pácie a účasti na verejných 
politikách
• podpora vzájomného uče-
nia, desegregácie  
a súdržnosti (opatrenia proti 
rómskemu rasizmu)
• zber a aktualizácia údajov 

v MRK s uplatnením inklu-
zívneho prístupu pre úspeš-
né začlenenie do spoločnosti
• inštitucionálna podpora 
a rozvoj rómskych a pro-
rómskych neziskových orga-
nizácií v oblasti partici-

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• zavedenie inovácií, ich pilot-
né testovanie a overovanie, 
ako aj šírenie inovatívnych 
riešení s preukázaným 
pozitívnym dopadom a ich 
možný prenos do príslušného 
systému
• meranie a monitorovanie 
dopadov inovácií a experi-
mentov
• vytváranie a rozvoj kapacít 
pre vývoj a šírenie inovácii  
a vzdelávanie aktérov  
v regiónoch

 

ZAMERANIE PRIORITY:

• zlepšenie prístupu  
k zamestnaniu a aktivačným 
opatreniam pre všetkých 
uchádzačov o zamestnanie, 
predovšetkým mladých ľudí
• podpora rovného prístupu, 
a to najmä znevýhodnených 
skupín, ku kvalitnému 
a inkluzívnemu vzdelávaniu 
a odbornej príprave a podpo-
ra ich úspešného ukončenia;  
vzdelávanie a učenie dos-
pelých, vrátane uľahčovania 
vzdelávacej mobility pre všet-
kých a prístupnosti pre osoby 
so zdravotným postihnutím 
• podpora aktívneho začlene-

4 PRIORITA 7  
SOCIÁLNE INOVÁCIE A EXPERIMENTY
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• rozvíjanie inovačných 
ekosystémov (komplexného 
prostredia) a vytváranie 
nástrojov na podporu so-
ciálnych inovácií  
v regiónoch

• nepedagogickí zamestnanci
• osoby po výkone trestu
• osoby ohrozené chudobou 
a sociálnym vylúčením

a samosprávy
• Rómovia, najmä z mar-
ginalizovaných rómskych 
komunít (podľa Atlasu 
rómskych komunít)
• štátni príslušníci tretích kra-
jín, vrátane migrantov

t.j. už sa nevzdelávajú, ale 
ani nepracujú
• seniori
• osoby po rodičovskej dovo-
lenke
• deti v núdzi
• zamestnanci štátnej správy 

• inovatívne projekty  
v oblasti podpory vstupu 
znevýhodnených a neak-
tívnych osôb na trh práce
• cezhraničná pracovná a 
vzdelávacia mobilita pre 

mladých ľudí v situácii NEET
• inovatívne projekty  
v oblasti výchovy  
a vzdelávania
• inovatívne projekty v oblas-
ti aktívneho začlenenia
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PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:

• najodkázanejšie osoby, 
vrátane detí
• rodiny s nezaopatreným 
deťmi
• osoby v mimoriadne 
nepriaznivej alebo krízovej 
životnej situácii
• ľudia bez prístrešia
• iné odkázané osoby (napr. 
utečenci, ľudia postihnutí 
krízovou situáciou)

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• distribúcia potravinovej 
a základnej materiálnej 
pomoci a poskytovanie 
teplého jedla doplnená o 
sprievodné opatrenia, najmä 
o sociálne poradenstvo, resp. 
iné odborné činnosti zamer-
ané na predchádzanie vzniku 
krízových situácií v rodine 
a na obmedzenie a odstraňo-
vanie negatívnych vplyvov 
alebo správania 

ZAMERANIE PRIORITY:

• riešenie materiálnej de-
privácie prostredníctvom 
potravinovej a/alebo základ-
nej materiálnej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby 
a zabezpečenie sprievodných 
opatrení na podporu ich so-
ciálneho začlenenia 
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• distribúcia potravinovej 
pomoci - ako nástroj riešenia 
potravinovej deprivácie

• poskytovanie teplého jedla 
- ako nástroj riešenia potra-
vinovej deprivácie

• distribúcia základnej 
materiálnej pomoci - ako 
nástroj riešenia materiálnej 
deprivácie

4 PRIORITA 8  
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNA DEPRIVÁCIA

PRÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPERÁCIÍ 
STRATEGICKÉHO VÝZNAMU:

Podpora sa zameria na poradenské a informačné aktivity pre subjekty sociálnej 
ekonomiky, na tvorbu pracovných miest pre znevýhodnené a ohrozené skupiny 
poskytovaním príspevkov integračným sociálnym podnikom. Podporí sa aj 
infraštruktúra sociálneho bývania.

Predpokladané náklady a realizácia: 

Rozvoj sociálnej ekonomiky

 160 085 387 EUR

1Q 2023 - 4Q 2027



CIEĽ POLITIKY 5 

EURÓPA BLIŽŠIE 
K OBČANOM

5 PRIORITA 1  
MODERNÉ REGIÓNY

Alokácia 

400 413 611 EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR

PRÍKLADY OČAKÁVANÝCH 
PRÍNOSOV PRIORITY:

• podpora rozvoja funkčných, 
udržateľných komunít, ktoré 
sa aktívne podieľajú na rozvo-
ji regiónov
• podpora aktívneho občianst-
va, mládežníckych organizácií 
a komunitných aktivít
• budovanie infraštruktúry na 
podporu zdravého životného 
štýlu a aktívneho trávenia 
voľného času
• podpora zachovania, 
ochrany udržateľného rozvoja 
potenciálu kultúrnych, prírod-
ných a iných aktív regiónov 
• väčšia miera využitia národ-
ných kultúrnych pamiatok, 
vrátane kultúrnych a prírod-
ných pamiatok zaradených  
do zoznamu UNESCO

ZAMERANIE PRIORITY:

• podpora integrovaného  
a inkluzívneho sociálneho, 
hospodárskeho a environ-
mentálneho rozvoja, kultúry, 
prírodného dedičstva, 
udržateľného cestovného  
ruchu a bezpečnosti  
v mestských oblastiach

• podpora integrovaného 
a inkluzívneho sociálneho, 
hospodárskeho a environ-
mentálneho rozvoja, kultúry, 
prírodného dedičstva, 
udržateľného cestovného ru-
chu a bezpečnosti v iných ako 
mestských oblastiach

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:
• zamestnanci a predstavitelia 
samospráv a ich partneri  
v komunite 
• obyvatelia a zástupcovia 
občianskej spoločnosti
• miestni podnikatelia
• návštevníci regiónov
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PRÍKLADY OBLASTÍ, KTORÉ 
JE MOŽNÉ FINANCOVAŤ:

• analyticko-strategické čin-
nosti, tvorba, implementácia, 
hodnotenie a monitorovanie 
plánovacích dokumentov 
• celoživotné vzdelávanie 
pracovníkov na všetkých  
úrovniach verejnej správy 
• podpora aktívneho občian- 
stva, mládežníckych orga-
nizácií a komunitných aktivít
• prevencia kriminality 
(kamerové systémy, inštalá-
cia nových svetelných bodov 
verejného osvetlenia, ich 
rekonštrukcia) 

• terénna a dobrovoľnícka 
práca s rizikovými skupinami
• rekonštrukcia a výstavba 
ihrísk, viacúčelových špor-
tových areálov a športových  
a telovýchovných objektov
• inovácie, zlepšenie kvality 
a dostupnosti informácií pre 
návštevníkov v kultúrnom 
a prírodnom cestovnom 
ruchu 
• obnova národných 
kultúrnych pamiatok, pamiat-
kových objektov, existujúcich 
kultúrnych inštitúcií a zari-

adení, pamäťových a fondo-
vých inštitúcií
• rekonštrukcia, budovanie  
a rozvoj lokalít pre stretávanie 
a rozvoj lokálnych komunít 
vrátane MRK a národnostných 
menšín (napr. komunitné 
kultúrne body, rezidenčné 
centrá, divadlá)
• modernizácia technickej 
infraštruktúry kultúrnych  
zariadení v zriaďovanej  
a nezriaďovanej kultúre (napr. 
svetelná a zvuková technika, 
vzduchotechnika, digitalizácia)
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FOND 
NA SPRAVODLIVÚ 
TRANSFORMÁCIU

6 PRIORITA 1  
FOND NA SPRAVODLIVÚ  

TRANSFORMÁCIU

Alokácia 

440 658 242 EUR

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR
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OČAKÁVANÝ PRÍNOS  
PRIORITY:

Umožniť regiónom a obyvate- 
ľom riešiť sociálne, hospodár- 
ske a environmentálne 
dôsledky spôsobené trans-
formáciou v rámci plnenia 
energetického a klimatického 
cieľa EÚ do roku 2030 a dosa-
hovania klimaticky neutrálne-
ho hospodárstva Únie do roku 
2050 na základe Parížskej 
dohody.

ZAMERANIE PRIORITY:

Zmierniť nepriaznivé dôsled-
ky transformácie podporou 
najviac postihnutých oblastí 
a obyvateľstva a podporovať 
vyváženú sociálno-eko-
nomickú transformáciu. 

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH 
ŽIADATEĽOV:
• obce, kraje 
• malé a stredné podniky
• univerzity 
• výskumné inštitúcie

PRÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPERÁCIÍ 
STRATEGICKÉHO VÝZNAMU:

Cieľom je zmierniť následky ukončenia banskej činnosti a vytvoriť podmienky 
pre plynulý prechod zamestnancov do nového zamestnania, a to cez zvyšovanie 
kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj kompetencií a zručností. Výsledkom bude lep-
šie prispôsobenie zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich prechodu 
do nového zamestnania či k podnikaniu.

Predpokladané náklady a realizácia: 

Podpora zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácia  
v regióne horná Nitra

 160 085 387 EUR

4Q 2023 - 4Q 2026



PROGRAM RYBNÉ 
HOSPODÁRSTVO 

SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Alokácia 

15 225 428 EUR 
z ENRAF

(Európsky námorný, rybársky  
a akvakultúrny fond)

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR

FONDY PRE OBLASŤ 
VNÚTORNÝCH  
ZÁLEŽITOSTÍ

Alokácia spolu 

103 625 941,98 EUR

Zodpovedný orgán: 
Ministerstvo vnútra SR

36

V Slovenskej republike je program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 
zameraný na odvetvie sladkovodnej akvakultúry. Jeho hlavným 
cieľom je podpora konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry, 
zabezpečenie vysokej úrovne verejného zdravia a vytváranie vyššej 
pridanej hodnoty produktov akvakultúry. Je tiež zameraný na 
zvýšenie povedomia o sektore akvakultúry a skvalitnenie zberu 
údajov, čo je zároveň hlavným cieľom pre oblasť akvakultúry defi-
novanej v Európskom ekologickom dohovore a stratégii Európskej 
komisie „Z farmy na stôl“.

Fondy EÚ pre vnútorné záležitosti poskytujú finančné príspevky 
EÚ na posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti, práva  
a spravodlivosti a zabezpečenie funkčnej migračnej politiky.
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PRIORITA 1  
PODPORA UDRŽATEĽNÉHO RYBOLOVU 
A OBNOVA A OCHRANA VODNÝCH 
BIOLOGICKÝCH ZDROJOV

PRIORITA 2  
PODPORA UDRŽATEĽNÝCH AKVAKULTÚRNYCH 
ČINNOSTÍ A SPRACOVANIA A UVÁDZANIA 
PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY 
NA TRH, ČÍM SA PRISPEJE K POTRAVINOVEJ 
BEZPEČNOSTI V EÚ

            FOND PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ (ISF) 

Alokácia 44 011 402,26 EUR 

Prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii, 
a to najmä prostredníctvom:
• predchádzania a boja proti terorizmu, radikalizácii, 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej 
kriminalite 
• pomoci obetiam trestných činov a ich ochrany
• prípravy na incidenty, riziká a krízy súvisiace s bezpeč-
nosťou, na ochranu pred nimi a ich účinné riadenie

FOND PODPORUJE MNOŽ- 
STVO OPATRENÍ V SÚLADE 
S EURÓPSKYM PROGRAMOM 
V OBLASTI BEZPEČNOSTI, 
VRÁTANE: 

• nákup/obstarávanie sys-
témov informačných  
a komunikačných technológií 
(IKT) a súvisiaca odborná 
príprava, testovanie, ako aj 
ich zlepšená interoperabilita 
a kvalita údajov
• monitorovanie vykonávania 
práva EÚ a cieľov politiky 
v členských štátoch v oblas-
ti bezpečnostných infor-
mačných systémov
• vykonávanie operácií alebo 
uľahčenie vykonávania cyklu 

politík EÚ/EMPACT (Európska 
multidisciplinárna platfor-
ma proti hrozbám trestnej 
činnosti)
• podpora monotematických 
alebo prierezových sietí 
špecializovaných národných 
jednotiek s cieľom zlepšiť 
vzájomnú dôveru, výmenu  
a šírenie know-how, 
informácií, skúseností 
a najlepších postupov, 
združovanie zdrojov 
a odborných znalostí  
v spoločných centrách  
excelentnosti
• vzdelávanie a odborná 
príprava orgánov presadzova-
nia práva, justičných orgánov 
a správnych orgánov
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PRÍKLADMI PRÍJEMCOV 
PROGRAMOV REALIZO-
VANÝCH V RÁMCI TOHTO 
FONDU MÔŽU BYŤ:

• štátna/federálna polícia
• colné orgány a iné špecial-
izované útvary presadzovania 

PRÍKLADMI PRÍJEMCOV PRO-
GRAMOV REALIZOVANÝCH 
V RÁMCI TOHTO NÁSTROJA 
MÔŽU BYŤ:

• zložky Európskej 
pohraničnej a pobrežnej 

práva (vrátane národných 
jednotiek pre boj proti 
počítačovej kriminalite, 
protiteroristických a iných 
špecializovaných jednotiek)
• miestne verejné orgány
• mimovládne organizácie
• medzinárodné organizácie

stráže, t. j. vnútroštátne 
orgány členských štátov zod-
povedné za riadenie hraníc
• štátne a federálne orgány
• miestne verejné orgány
• mimovládne organizácie
• medzinárodné organizácie

• agentúry EÚ
• súkromné a verejnoprávne 
spoločnosti
• siete
• výskumné ústavy 
a univerzity

• agentúry Únie
• súkromné a verejnoprávne 
spoločnosti
• siete
• vzdelávacie a výskumné 
organizácie

            FOND PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU (AMIF)

Alokácia 37 292 281,37 EUR

Prispieva k:
• efektívnemu riadeniu migrácie
• vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej azylovej politiky 
• spoločnej prisťahovaleckej politike v súlade s príslušným acquis 
Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov 

PRÍKLADMI PRÍJEMCOV PRO-
GRAMOV REALIZOVANÝCH 
V RÁMCI AMIF MÔŽU BYŤ:

• štátne a federálne orgány
• miestne verejné orgány
• mimovládne organizácie
• humanitárne organizácie
• súkromné a verejnoprávne 
spoločnosti
• vzdelávacie a výskumné 
organizácie

            FOND PRE INTEGROVANÉ RIADENIE HRANÍC 

Alokácia 22 322 258,35 EUR

Zabezpečí silné a účinné európske integrované riadenie vonkajších 
hraníc a podporí spoločnú vízovú politiku, a tým:
• prispeje k vysokej úrovni vnútornej bezpečnosti
• zabezpečí voľný pohyb osôb v rámci Únie
• umožní plný súlad s príslušným acquis Únie 
• zabezpečí plnenie medzinárodných záväzkov Únie a členských štátov
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PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

 CEZHRANIČNÉ

INTERREG VI-A 
SLOVENSKO – ČESKO
Alokácia 37 292 281,37 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 
Národný orgán: Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR

Cieľom programu Interreg SK – CZ je vytvárať  
priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby 
a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre 
jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané 
štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi 
Slovenskom a Českom:
1. životné prostredie
2. kultúra a cestovný ruch
3. inštitucionálna spolupráca
4. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na 
podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr, 
vrátane voľnočasových a záujmových aktivít

Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ 
zahŕňa územie Trnavského, Trenčianskeho 
a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane 
patrí do programu Juhomoravský, Zlínsky 
a Moravsko-sliezsky kraj.

INTERREG VI-A 
POĽSKO – SLOVENSKO 
Alokácia 129 839 952 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo fondov a regionálnej 
politiky PR
Národný orgán: Ministerstvo investícií,  
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Cieľom programu Interreg PL – SK je vytvárať  
priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby  
a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre 
jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané 
štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi  
Slovenskom a Poľskom:
1. životné prostredie 
2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch 
3. doprava a komunikácie 
4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia 

Na slovenskej strane program INTERREG PL – SK 
zahŕňa územie Žilinského a Prešovského 
samosprávneho kraja a okres Spišská Nová Ves 
v Košickom samosprávnom kraji. Na poľskej strane 
patria do programu južné okresy Sliezskeho, 
Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva.

INTERREG VI-A  
MAĎARSKO – SLOVENSKO
Alokácia 129 000 000 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo zahraničných vecí 
a obchodu Maďarska
Národný orgán: Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Cieľom programu Interreg HU - SK je vytvárať  
priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby  
a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre 
jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli na 
základe potrieb regiónu vybrané tri najdôležitejšie 
oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Maďar-
skom:
1. zelená spolupráca
2. sociálna spolupráca
3. inštitucionálna spolupráca

Na slovenskej strane program INTERREG HU – SK 
zahŕňa územie Bratislavského, Trnavského, 
Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického sa-
mosprávneho kraja. Na maďarskej strane program 
pokrýva župy Budapešť, Pešť, Komárno-Ostrihom, 
Ráb-Mošon-Šopron, Boršod-Abov-Zemplín, Heveš, 
Novohrad a Sabolč-Satmár-Bereg.

INTERREG VI-A 
SLOVENSKO – RAKÚSKO
                   
Alokácia 55 500 000 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií,  
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Pre programové obdobie 2021 – 2027 bolo  
vybraných sedem najdôležitejších oblastí  
spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom:
1. výskumné a inovačné kapacity
2. životné prostredie
3. vzdelávanie
4. zdravotná starostlivosť
5. kultúra a cestovný ruch
6. efektívna verejná správa
7. aktivity „ľudia ľuďom“

Na slovenskej strane program INTERREG SK – AT 
zahŕňa územie Bratislavského a Trnavského 
samosprávneho kraja. Na rakúskej strane patrí 
do programu mesto Viedeň a regióny Burgenland 
a Dolné Rakúsko.
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PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

 NADNÁRODNÉ

INTERREG NEXT 
HU – SK – RO – UA 
Alokácia  66 092 505 EUR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo zahraničných vecí 
a obchodu Maďarska
Národný orgán: Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Cieľom programu Interreg NEXT HU – SK – RO – UA 
je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhra- 
ničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného 
regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané 
štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce:
1. životné prostredie 
2. zdravotná starostlivosť
3. kultúra a cestovný ruch
4. efektívna verejná správa

Na slovenskej strane program Interreg NEXT HU – 
SK – RO – UA zahŕňa územie Košického 
a Prešovského samosprávneho kraja.

INTERREG DANUBE 
REGION PROGRAMME 
2021-2027
Alokácia 215 mil. EUR

Riadiaci orgán: Maďarsko, Prime Minister Office, 
Budapešť
Národný kontaktný bod: Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odbor 
programov nadnárodnej spolupráce

 PRIORITA 1 
      INTELIGENTNEJŠÍ DUNAJSKÝ REGIÓN
• Špecifický cieľ 1.1  
Rozvoj a posilnenie výskumných a inovačných 
kapacít a zavádzanie moderných technológií
• Špecifický cieľ 1.2 
Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, 
priemyselnú transformáciu a podnikanie

 PRIORITA 2 
      EKOLOGICKEJŠÍ, NÍZKOUHLÍKOVÝ 
DUNAJSKÝ REGIÓN
• Špecifický cieľ 2.1  
Podpora obnoviteľných zdrojov energie
• Špecifický cieľ 2.2
Podpora kapacít na prispôsobenie sa zmene klímy
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• Špecifický cieľ 2.3 
Udržateľné, integrované, nadnárodné hospodáre-
nie s vodou a sedimentmi v povodí Dunaja
• Špecifický cieľ 2.4 
Ochrana a zachovanie biodiverzity

 PRIORITA 3 
      SOCIÁLNEJŠÍ DUNAJSKÝ REGIÓN

• Špecifický cieľ 3.1 
Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce
• Špecifický cieľ 3.2 
Prístupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania
• Špecifický cieľ 3.3 
Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného  
cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji,  
sociálnom začlenení a sociálnej inovácii

 PRIORITA 4 
      LEPŠIE RIADENIE SPOLUPRÁCE

• Špecifický cieľ 
4.2 Zvýšenie inštitucionálnych kapacít  
pre územnú a makroregionálnu správu

Bližšie informácie: 
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/pri-
orities-objectives-2021-2027
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PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

 NADNÁRODNÉ

INTERREG CENTRAL EUROPE 
PROGRAMME 
Alokácia  224 MIL. EUR

Národný kontaktný bod: Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odbor 
programov nadnárodnej spolupráce

 PRIORITA 1 
      SPOLUPRÁCA PRE INTELIGENTNEJŠIU 
STREDNÚ EURÓPU
SO 1.1 
Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe
SO 1.2 
Posilnenie zručností pre inteligentnú špecializáciu, 
prechod na priemysel a podnikanie v strednej 
Európe

 PRIORITA 2 
      SPOLUPRÁCA PRE EKOLOGICKEJŠIU 
STREDNÚ EURÓPU 
SO 2.1 
Podpora energetického prechodu na klimaticky 
neutrálnu strednú Európu
SO 2.2. 
Zvyšovanie odolnosti voči rizikám zmeny klímy 
v strednej Európe

SO 2.3. 
Pokrok v obehovom hospodárstve v strednej 
Európe
SO 2.4. 
Ochrana životného prostredia v strednej Európe
SO 2.5. 
Ekologickejšia mestská mobilita v strednej Európe

 PRIORITA 1 
      SPOLUPRÁCA PRE LEPŠIE 
PREPOJENÚ EURÓPU 
SO 3.1. 
Zlepšenie dopravného spojenia vidieckych 
a okrajových regiónov v strednej Európe

 PRIORITA 1 
      ZLEPŠENIE RIADENIA SPOLUPRÁCE 
V STREDNEJ EURÓPE
SO 4.1 
Posilnenie riadenia pre integrovaný územný 
rozvoj v strednej Európe

Bližšie informácie: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/
discover/programme21-27.html#Documents_&_
Publications

PROGRAMY PRIAMO RIADENÉ EURÓPSKOU KOMISIOU
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Popri fondoch EÚ ponúka Európska únia aj financovanie z niekoľkých ďalších nástrojov podpory EÚ. Tieto pro-
gramy spravuje priamo Európska komisia a u väčšiny z nich nie je pridelená „obálka“ jednotlivým členským štátom. 
Na národnej úrovni je dôležitá aj sieť Národných kontaktných miest, ktoré potenciálnym žiadateľom a príjemcom 
poskytujú poradenstvo, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti v programoch.  

PROGRAM 
HORIZONT EURÓPA 
sa zameriava na posilnenie 
výskumu, inovácií a konkurencie-
schopnosti firiem, najmä malých 
a stredných podnikov v Európe. 

Príklady žiadateľov: 
výskumní pracovníci či výskumné 
tímy pôsobiace na VŠ, vo výs-
kumných ústavoch alebo firmách, 
podniky a verejné inštitúcie, mi-
movládne a neziskové organizácie

PROGRAM DIGITÁLNA 
EURÓPA 
sa zameriava na oblasti, ako sú 
vysoko výkonná výpočtová tech-
nika, umelá inteligencia, kyber-
netická bezpečnosť, rozvoj digitál- 
nych zručností a digitalizácie 
v oblastiach verejného záujmu. 

Príklady žiadateľov: 
podnikateľská komunita, verejná 
správa, akademický sektor

LIFE PROGRAM 
je určený pre oblasť životného 
prostredia a klímy, prispieva 
k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky účinné, klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. 
Podporuje inovatívne riešenia. 

Príklady žiadateľov: 
právnické osoby so sídlom v EÚ

NÁSTROJ NA PREPÁJANIE 
EURÓPY 2021-2027 (CEF2) 
je zacielený na vytvorenie, rozvoj 
a modernizáciu transeurópskej 
siete v oblasti dopravy, energetiky 
a digitálnych technológií. 

Príklady žiadateľov:
verejný a súkromný sektor

ERASMUS+ 
podporuje medzinárodnú spo-
luprácu vo všetkých oblastiach 
vzdelávania, odbornej prípravy 
a v oblasti mládeže a športu. 

Príklady žiadateľov:  
jednotlivci, organizácie (školy, 
mládežnícke, mimovládne alebo 
športové)

KREATÍVNA EURÓPA 
podporuje kultúrny a kreatívny 
priemysel a pozostáva z troch 
podprogramov: MEDIA - podpo-
ra audiovizuálneho priemyslu, 
Kultúra - podpora kultúrneho 
a kreatívneho odvetvia (okrem 
audiovizuálneho priemyslu) 
a Medzisektorová zložka.  

Príklady žiadateľov: 
jednotlivci, organizácie

EÚ PRE ZDRAVIE (EU4HEALTH) 
s cieľom posilniť pripravenosť a odolnosť zdravotníckych systémov a tiež 
podporovať politiky EÚ v oblasti verejného zdravia. 

Príklady žiadateľov:  definované právnické osoby
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Okrem prostriedkov z politiky súdržnosti sa na realizáciu projek-
tov budú dať čerpať aj financie z viacerých ďalších programov, 
fondov a iniciatív. Tie prispejú nielen k hospodárskemu oživeniu 
po pandémii koronavírusu, podporia aj energetiku, malé a stredné 
podniky a napríklad tiež transformáciu uhoľných regiónov.

 PROGRAM InvestEU 
              Program spája viaceré európske finančné nástroje, 
ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií v EÚ. 
V nadväznosti na úspech Európskeho fondu pre strategické 
investície sa program zameriava na mobilizáciu verejných  
a súkromných investícií v EÚ prostredníctvom rozpočtovej 
záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR. Touto rozpočtovou 
zárukou sa podporia investičné projekty finančných partnerov, 
akými sú skupina Európskej investičnej banky (EIB), národné 
podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie. InvestEU 
tak má potenciál prilákať v rozpočtovom období 2021 – 2027 
verejné a súkromné zdroje na stimuláciu investícií v celej EÚ.

 PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI 
              Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na sil-
ný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho 
hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Sloven-
sku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Alokácia: 6 575 mil. EUR
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR

KVALITNÉ VZDELÁVANIE  
892 mil. EUR
• Dostupnosť, rozvoj a kvalita 
inkluzívneho vzdelávania
• Vzdelávanie pre 21. storočie
• Zvýšenie výkonnosti 
slovenských vysokých škôl

VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE  
739 mil. EUR
• Efektívnejšie riadenie 
a posilnenie financovania 
výskumu, vývoja a inovácií
• Lákanie a udržanie talentov

Program InvestEU 
podporuje tieto 4 hlavné
 segmenty politiky:
• udržateľná infraštruk-
túra (napr. projekty v oblasti 
udržateľnej energetiky, 
digitálnej pripojiteľnosti, 
dopravy a obehového hos-
podárstva)
• výskum, inovácie a digi-
talizácia (napr. využívanie 

výsledkov výskumu na trhoch, 
projekty v oblasti umelej 
inteligencie)
• malé a stredné pod-
niky (uľahčenie prístupu MSP
 k financovaniu)
• sociálne investície a zručno-
sti (napr. projekty v oblasti 
vzdelávania a odbornej 
prípravy, sociálneho bývania 
a zdravotnej starostlivosti)

ZELENÁ EKONOMIKA 
2 301 mil. EUR
• Obnoviteľné zdroje energie 
a energetická infraštruktúra
• Obnova budov
• Udržateľná doprava
• Dekarbonizácia priemyslu
• Adaptácia na zmenu klímy

LEPŠIE ZDRAVIE 
1 533 mil. EUR
• Moderná a dostupná 
zdravotná starostlivosť
• Humánna, moderná a dos-
tupná starostlivosť o duševné 
zdravie
• Dostupná a kvalitná 

dlhodobá sociálno-
zdravotná starostlivosť

EFEKTÍVNA VEREJNÁ 
SPRÁVA A DIGITALIZÁCIA
1 110 mil. EUR
• Zlepšenie podnikateľského 
prostredia
• Reforma justície
• Boj proti korupcii a praniu 
špinavých peňazí, 
bezpečnosť a ochrana 
obyvateľstva
• Digitálne Slovensko
• Zdravé verejné financie
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  MODERNIZAČNÝ FOND 
  Modernizačný fond podporuje investície zamerané na 
dekarbonizáciu energetiky a priemyslu, znižovanie emisií skle- 
níkových plynov v Slovenskej republike. Jeho cieľom je tiež za-
bezpečenie postupného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
a dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr v roku 2050 v súlade 
s opatreniami definovanými v Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR 
do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
Predpokladaný objem investícií je 2,6 miliardy EUR, čo zodpovedá 
približne 52 miliónom emisných kvót. Celkový objem prostriedkov 
Modernizačného fondu bude závisieť od vývoja ceny emisných 
kvót v rokoch 2021 až 2030.

  FINANČNÉ NÁSTROJE 
  Financovanie investičných priorít SR prostredníctvom 
finančných nástrojov predstavuje udržateľnejší spôsob po-
moci s menším negatívnym zásahom do trhu. Na rozdiel od 
nenávratnej formy pomoci finančné nástroje dokážu podporiť 
väčší počet investícií revolvingovým (opakujúcim sa) použitím 
zdrojov. Zlepšeniu efektivity implementácie finančných nástro-
jov napomôže využívanie kombinácie návratnej a nenávratnej 
formy pomoci v rámci jednej operácie. V programovom období 
2021 - 2027 sa budú národné finančné nástroje realizovať pros-
tredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. a pros-
tredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Finančné nástroje 
by sa mali prednostne využívať na podporu podnikateľského 
sektora a súkromných subjektov, zatiaľ čo nenávratné formy 
podpory z grantov by mali byť prednostne sústredené na 
podporu verejných subjektov. Vo veľkom rozsahu sa plánuje 
využívať kombinácia návratnej a nenávratnej formy pomoci 
v jednej operácii.

PRÍKLADY INVESTIČNÝCH 
PRIORÍT:
• podpora náhrady spaľovania 
uhlia v centrálnom zásobovaní 
teplom (CZT); zvyšovania ener-
getickej efektívnosti pri výrobe 
a dodávke tepla, vrátane rekon- 
štrukcie rozvodov; podpora 
výroby tepla z OZE
• podpora využitia výroby  
elektriny z OZE 
(napr. fotovoltaika, vodné elek-
trárne, geotermálna energia)

Alokácia: 934 mil. EUR

V rámci jednotlivých 
špecifických cieľov sa pred-
pokladá nasledovné využitie 
finančných nástrojov:
• na podporu rozvoja ino-
vatívnych podnikov a ich 
inovačného potenciálu
• v oblasti zvyšovania ener-
getickej efektívnosti budov, 
bytových domov, v podnikoch 
a taktiež pri podpore obno-
viteľných zdrojov energie (OZE)

• zvyšovanie energetickej 
efektívnosti pri výrobe 
elektriny z OZE, vrátane 
zvyšovania energetickej 
efektívnosti vo vodných 
elektrárňach
• podpora dekarbonizácie 
priemyslu a náhrady spaľo-
vania uhlia v priemyselnej 
energetike 
a technológiách, zvyšovanie 
energetickej efektívnosti 
v priemysle

• v oblasti výstavby 
a rekonštrukcie diaľnic 
a rýchlostných ciest, výstavby 
a modernizácie železničnej 
infraštruktúry, výstavby 
a modernizácie terminálov 
intermodálnej prepravy a pri 
obnove staničných budov 
a taktiež infraštruktúry vodnej 
dopravy
• na podporu aktivít sociálnej 
ekonomiky v zmysle zákona 
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych 

podnikoch v celom rozsahu 
spoločensky prospešných 
služieb
• pri podpore opatrení 
zameraných na zvyšovanie 
energetickej efektívnosti 
verejných budov a bytových 
domov, ako aj pri podpore 
malých a stredných pod-
nikov a/alebo sociálnych 
podnikov a rozvoji nájom-
ného bývania (zvlášť aj 
z Fondu pre spravodlivú 
transformáciu)
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VYHLÁSENIE VÝZVY                                  
Riadiaci orgán (RO) a sprostredkovateľské orgány  
(SO) Programu Slovensko pripravia na základe 
priorít a potrieb  a na základe princípov partnerstva  
zámery výziev. Následne vyhlásia výzvy (otvorené 
alebo uzavreté) na predkladanie žiadostí o poskyt- 
nutie nenávratného finančného príspevku (NFP) 
a otvárajú tým pre konečných prijímateľov možnosť 
uskutočniť zámery ich projektov.

HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV                                  
Projekty predložené do výzvy následne RO alebo 
SO administratívne overia a odborní hodnotite-
lia odborne ohodnotia. RO alebo SO rozhodnú 
o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľom 
sa začína samotná realizácia projektu.

PLATBY NA NÁRODNEJ ÚROVNI 
Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinan-
covanie sú prijímateľom poskytované systémom: 
predfinancovania, zálohových platieb, refundácie, 
finančných tokov pri implementácii finančných 
nástrojov. Prijímateľ pripraví žiadosť o platbu, ktorú 
kontroluje a schvaľuje riadiaci alebo sprostredko-
vateľský orgán. 
Schválená žiadosť o platbu je riadiacim orgánom 
zaradená do tzv. súhrnnej žiadosti o platbu, ktorá  
sa predkladá na platobný orgán.

2. 
KROK

FINANCOVANIE PROJEKTU1. 
KROK

OD NÁPADU K PROJEKTU

Dobrý projektový zámer pomôže 
s prípravou projektu, ambiciózny, 
ale reálny plán je základom úspe-
chu

Možnosti udeľovania finančných  
príspevkov sú spojené s cieľom projektu
Pred hľadaním finančných príspevkov je 
dôležité si uvedomiť, čo chcete vo svojej 
obci, podniku alebo organizácii zmeniť 
a aký by mal byť cieľ projektu. Cieľom 
nemôže byť hľadanie finančných  zdrojov, 
ale hľadanie kvalitných riešení.

Cieľ projektu musí byť v súlade s podporo-
vanými činnosťami
Zameranie projektu by malo byť v súlade 
s činnosťami, ktoré sú podporované  
z európskych fondov. Tých je veľa – od 
zlepšovania životného prostredia, inovácií, 
zlepšenie komunikačnej a dopravnej  
dostupnosti  až po podporu vzdelávania.

Výstupy projektu musia byť funkčné aj 
niekoľko rokov po jeho ukončení
Nezabudnite na udržateľnosť projektu 
už pri samotnom plánovaní. Mnohým 
problémom sa dá predísť počas prípravy 
projektu a potenciálne riziká by sa nemali 
podceňovať.

Projekt by mal mať viac zdrojov 
financovania

Prvým krokom je nájsť vhodný program 
Podrobné informácie o každom programe 
nájdete na webových stránkach riadiace-
ho orgánu alebo sprostredkovateľských 
orgánov.  

Myslite na financovanie projektu dopredu
Nezabudnite, že vo väčšine prípadov sa 
dotácia vypláca spätne, takže potrebujete 
tiež vlastné alebo iné zdroje.  
O konkrétnych možnostiach financovania 
sa informujte na riadiacom orgáne alebo 
sprostredkovateľských orgánoch.
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3. 
KROK

5. 
KROK

4. 
KROK

6. 
KROK

OVERTE SI, ČO MUSÍ BYŤ 
SÚČASŤOU ŽIADOSTI

REALIZÁCIA PROJEKTUHODNOTENIE  
A VÝBER ŽIADOSTÍ

MONITOROVANIE  
PROJEKTU

Žiadosť sa podáva elektronicky

Zistite si vopred, čo má žiadosť obsahovať
Pred spracovaním žiadosti si zistite, čo 
všetko budete musieť predložiť. Tieto 
informácie nájdete u jednotlivých spros-
tredkovateľských orgánoch a v Príručke 
pre žiadateľov.

Žiadosti sa predkladajú v rámci výziev vy-
hlasovaných podľa harmonogramu výziev
Vo výzve sú vždy uvedené presné pod-
mienky na predloženie žiadosti (napr. 
podporované oblasti, oprávnení žiadate-
lia, výška podpory, atď.). Musíte preto sle-
dovať, kedy bude vyhlásená výzva vhodná 
pre váš konkrétny projekt. 

Všetko sa odosiela elektronicky prostred-
níctvom monitorovacieho systému
Žiadosť so všetkými podpornými doku-
mentami a prílohami je potrebné predložiť 
do stanoveného termínu, a to elektronicky 
prostredníctvom monitorovacieho systému.

Po podpise zmluvy sa môže 
príjemca pustiť do práce.

Pravidlá realizácie sú vymedzené  
v zmluve o poskytnutí finančného  
príspevku
S príjemcom sa podpíše zmluva, v ktorej 
sa podrobne uvedú podmienky realizácie 
projektu (napr. výber dodávateľov, povin-
ná publicita, atď.). 

Riadiaci orgán musí byť informovaný  
o všetkých zmenách projektu
Ak je potrebné vykonať akékoľvek zmeny 
oproti schválenej žiadosti, je potrebné 
požiadať riadiaci orgán alebo sprostredko-
vateľský orgán o schválenie týchto zmien.

Využite možnosť zúčastniť sa na 
seminároch a školeniach 
Riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský 
orgán pravidelne organizujú informačné 
semináre pre žiadateľov o možnostiach 
využitia fondov EÚ.

Zo všetkých predložených žiadostí 
sa vyberú tie najlepšie

Predložené žiadosti posudzuje riadiaci 
orgán alebo sprostredkovateľský orgán
Žiadosti sa posudzujú podľa hodnotiacich 
kritérií uvedených vo výzve a mali by ste 
ich dodržiavať pri príprave žiadosti.

Žiadosť sa posudzuje z viacerých hľadísk
Predložené žiadosti sa posudzujú nielen  
z hľadiska formálnych náležitostí, ale aj  
z hľadiska toho, či projekt vôbec pod-
poruje ciele programu. V prípade potre-
by môžu žiadatelia doplniť chýbajúce 
informácie alebo prílohy.

Pri nadmernom počte žiadostí môže byť 
dôležitý každý detail
Projekty, ktoré úspešne prejdú hod-
notením a získajú najvyšší počet bodov, 
sa odporúčajú na pridelenie finančných 
prostriedkov. 

Hodnotenie žiadostí je transparentné
Žiadatelia sú informovaní o výsledku hod-
notenia vrátane jeho odôvodnenia. V rám-
ci transparentnosti sa zverejňujú zápisnice 
z hodnotiacich a výberových komisií.

Projekt musí viesť k splneniu vo-
pred stanovených cieľov v pro-
grame

Pokrok pri dosahovaní cieľov projektu  
sa monitoruje pomocou ukazovateľov 
Počet ukazovateľov (napr. počet nových 
pracovných miest alebo počet inovácií)  
a cieľové hodnoty sú záväzné pre každý 
projekt. Už na začiatku by sa malo zvážiť, 
či bude možné ich dosiahnuť a udržať 
počas monitorovaného obdobia.

Na konci každej etapy sa predloží správa  
o monitorovaní
Obdobie realizácie projektu sa zvyčajne 
delí na etapy. Prijímateľ predloží prie-
bežné hlásenia o začiatku/ukončení etáp 
projektu riadiacemu orgánu alebo spros-
tredkovateľskému orgánu.

Okrem monitorovania sa vykonávajú aj 
hodnotenia programu
Účelom hodnotenia je posúdiť imple-
mentáciu programu na základe vybraných 
kritérií s využitím odborných hodnotiacich 
metód. Má napomôcť k zlepšeniu imple-
mentácie a k efektívnemu vynakladaniu 
zdrojov. 

Všetky dokumenty sa musia archivovať
Dokumentácia súvisiaca s projektom musí 
byť k dispozícii na účely kontroly a auditov 
ešte 5 rokov po tom, čo bola prijímateľovi 
vyplatená posledná platba.
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7. 
KROK

9. 
KROK

8. 
KROK

10. 
KROK

ŽIADOSŤ O PLATBU VIDITEĽNOSŤ  
A KOMUNIKÁCIA

KONTROLA UDRŽATEĽNOSŤ 
PROJEKTU

Platby prebiehajú spravidla až po 
ukončení etapy.

O forme platieb rozhoduje riadiaci orgán
Prijímateľ predkladá žiadosti o platbu 
riadiacemu orgánu alebo sprostredko-
vateľskému orgánu po skončení vykazo-
vaného obdobia alebo prípadne celého 
projektu.

V žiadosti o platbu musia byť zdôvodnené 
výdavky
Pri predkladaní žiadosti o platbu príjemca 
preukáže, že výdavky zodpovedajú pod-
mienkam realizácie projektu uvedeným  
v zmluve.

Všetko musí byť doložené dokladmi
Príjemca musí predložiť aj doklady preuka-
zujúce, že výdavky boli vynaložené efek-
tívne, hospodárne, účelne a transpa- 
rentne. Môžu zahŕňať fotografie, prezenčné 
listiny, odovzdávacie protokoly, atď.

Riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský 
orgán kontroluje oprávnenosť výdavkov
Ak sú všetky zdokumentované výdavky  
v poriadku, následne sa príjemcovi  
preplatia, prípadne sa príjemcovi poskyt- 
ne ďalšia zálohová platba. Ak príjemca 
nepredloží potrebné dokumenty, alebo ak 
dokumenty nie sú správne, riadiaci orgán 
vykoná korekciu a zníži vyplatenú sumu.

Informovanie a viditeľnosť podpory 
z fondov EÚ koordinuje na národnej 
úrovni MIRRI SR.
Na regionálnej úrovni budú zabezpečovať 
informovanosť a viditeľnosť podpory 
regionálne centrá, technické sekretariáty 
Rád partnerstva a administratívne kapaci-
ty území UMR.

Riadiaci orgán zároveň zriadi a zabezpečí 
technickú prevádzku jednotného we-
bového sídla www.eurofondy.gov.sk, kde 
sa zverejnia informácie o programe. 

Prijímatelia sú povinní dodržiavať mini- 
málne požiadavky na zviditeľňovanie. 
Medzi základné povinnosti prijímateľov 
v oblasti zviditeľňovania patrí zverejňo-
vanie stručného popisu operácie/projek-
tu, cieľov, výsledkov a podpory z fondov 
EÚ v minimálnych požiadavkách podľa 
všeobecného nariadenia. Prijímateľ môže 
zverejniť informácie o projekte na svojom 
webovom sídle alebo sociálnych sieťach. 
Okrem zverejnenia údajov o podpore 
prijímateľ zabezpečí, aby všetky komu-
nikačné materiály obsahovali informáciu 
o podpore z fondov EÚ, v súlade s pravi- 
dlami pre zviditeľňovanie definovanými 
riadiacim orgánom. Osobitný dôraz sa kla-
die na propagáciu projektov strategického 
významu.

Kontrola môže byť vykonaná aj po 
ukončení projektu

Príjemca NFP musí rátať s kontrolami
Okrem administratívnych kontrol sa musia 
zohľadniť aj kontroly projektu na mieste. 
Kontrolóri preverujú projektovú doku-
mentáciu, fyzický stav realizácie projektu 
alebo jeho finančné aspekty.

Na konci kontroly sa vypracuje správa 
V kontrolnej správe sú zhrnuté prípadné 
zistenia, ktoré má príjemca vykonať,  
aby úspešne ukončil projekt a nebol  
sankcionovaný.

Uchovávajte všetku dokumentáciu na 
jednom mieste
Originály dokumentov je potrebné ucho-
vávať pre hladký priebeh kontroly, vyhoto-
vovať zápisnice zo zasadnutí a nastavovať 
procesy. Počas implementácie je dôležité 
informovať riadiaci orgán alebo sprostred-
kovateľský orgán o všetkých zmenách pro-
jektu, aby sa zmeny nezistili až na mieste.

Môžu sa objaviť ďalšie kontroly a audity
Okrem kontroly na mieste môžu kontrolu 
vykonávať napríklad Najvyšší kontrolný 
úrad alebo Európska komisia. Tieto orgány 
monitorujú dodržiavanie pravidiel  
a právnych predpisov na vnútroštátnej 
a európskej úrovni. 

Dňom úhrady sa projekt nekončí.

Počas obdobia udržateľnosti musíte 
udržiavať výstupy projektu
Obdobie, počas ktorého je potrebné 
udržiavať výstupy z projektu je spravidla  
5 rokov, resp. 3 roky. Ak príjemca nezabez-
pečí udržateľnosť projektu, uložia sa mu 
sankcie a môže byť požiadaný, aby vrátil 
časť alebo aj celú dotáciu.

Udržateľnosť projektu odráža kvalitu jeho 
prípravy
Kvalitný projekt žije ďalej sám o sebe  
bez ohľadu na obdobie udržateľnosti.
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KDE ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?

www.eurofondy.gov.sk
www.planobnovy.sk

www.partnerskadohoda.sk




