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PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
V programovom období 2014-2020 dostane SR z EÚ 20,29 miliárd eur, z tej to sumy SR odvedie 6,78
miliárd eur.
Čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie počas
programového obdobia 2014-2020 bude možné prostredníctvom šiestich základných operačných
programov:
1. Výskum a inovácie (OP VaI) - 2,226,8 mld. € (EFRR)
2. Integrovaná infraštruktúra (OP II) - 3,966,6 mld. € (KF;EFRR)
3. Ľudské zdroje (OP ĽZ) - 2,204,9 mld. € (ESF)
4. Kvalita životného prostredia - (OP KŽP) - 3,137,9 mld. € (KF;EFRR)
5. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - 1,754,5 mld. € (EFRR)
6. Efektívna verejná správa (OP EVS) - 278,4 mil. € ( ESF)
Na základe špecifických usmernení EK sa samostatným režimom sa budú riadiť programy:
1. Technická pomoc (OP TP) - 159,1 mil. € (EFRR)
2. Rozvoj vidieka - 1,545 mld. € (EPFRV)
3. Rybné hospodárstvo - 15,8 mil. € (EFNRH)
4. Európska územná spolupráca - 321 mil. €
V programovom období 2014 – 2020 je Úrad vlády SR nový Centrálny koordinačný orgán (CKO)
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/

STRATÉGIA EURÓPA 2020
Tematicky je stratégia postavená na 3 prioritách, 5 cieľoch a 7 hlavných iniciatívach. Pomocou
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu má prispieť k naplneniu jej cieľov.
Cieľ pre SR:
 Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov na minimálne 72 %, vrátane
väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a lepšieho začlenenia migrantov medzi
pracovnú silu
 Zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 1,2%HDP
 Znížiť nárast emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň
z r. 2005 o viac ako 13 % / zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej
konečnej spotrebe energie na 14 % / zvýšiť energetickú efektívnosť prostredníctvom úspory
11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s priemernou spotrebou v r. 2001 – 2005
 Znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na 6% a zároveň zvýšiť podiel
obyvateľov vo veku 30– 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na 40 %
 Vymaniť najmenej 170 tisíc obyvateľov SR z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia
http://www.eu2020.gov.sk/europa-2020/
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PARTNERSKÁ DOHODA 2014-2020
Partnerská dohoda je strategický dokument národnej úrovne týkajúci sa regionálnej politiky. Definuje
stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov
prostredníctvom jednotlivých operačných programov má za cieľ prispieť k znižovaniu regionálnych
disparít.
Prioritou SR sú investície do kľúčových odvetví rastu:











dopravná infraštruktúra,
výskum, vývoj a inovácie,
podpora malých a stredných podnikov,
ochrana životného prostredia,
digitálna agenda,
energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie
zamestnanosť,
vzdelávanie,
sociálne začlenenie
efektívna verejná správa

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY
OPERAČNÝ PROGRAM
Celková alokácia pre IROP: 1 754 490 415 € (EFRR) + národné zdroje financovania 368 395 827 € –
z toho pre BSK 86 667 507 € (EFRR) + národné zdroje financovania 86 334 175 €
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci IROP oprávnený pre:
 Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (celé územie SR) – 421 000 000 €+
národné zdroje financovania 368 395 827 € z toho 21 000 000€ pre BSK (EFRR) + národné zdroje
financovania 21 000 000 €
 Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám (celé územie SR) –
755 913 197 €+ národné zdroje financovania 160 216 113 € z toho 32 566 725€ pre BSK (EFRR) +
národné zdroje financovania 32 566 725€
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 Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch (celé územie SR) – 215 860 548 €+
národné zdroje financovania 54 563 627 € z toho 20 000 000 € pre BSK (EFRR) + národné zdroje
financovania 20 000 000 €
 Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – ochrana
životného prostredia (4.1 celé územie SR; 4.3 okrem Bratislavy) – 199 716 670 €+ národné zdroje
financovania 43 447 945 € z toho 9 961 782€ pre BSK(EFRR) + národné zdroje financovania 9
961 782 €
 Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) (územia MAS na celom území SR) –
100 000 000 €+ národné zdroje financovania 5 877 196 € z toho 1 000 000 € pre BSK(EFRR) +
národné zdroje financovania 666 667 €
 Prioritná os 6: Technická pomoc –62 000 000 € (EFRR) + národné zdroje financovania 12 702 707
€ z toho 2 139 000pre BSK € (EFRR) + národné zdroje financovania 2 139 000€

Cieľ: Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s
dopadom na rozvoj regiónov, miest a obcí
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
SORO: Ministerstvo Zdravotníctva (okrem BSK)
Ministerstvo kultúry SR
VÚC (BSK)
Krajské mestá
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1  VÚC, mestá Bratislava a Košice (vlastníci ciest II. a III. triedy)
 Mestá, obce, združenia obcí, VÚC; subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú
dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy
Prioritná os 2  Zriaďovatelia poskytovateľov a poskytovatelia sociálnych služieb; zariadení na výkon
opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 Obce; mestské časti; VÚC, okresné úrady; cirkvi a náboženské spoločnosti; združenia;
právnické a fyzické osoby; neziskové organizácie
Prioritná os 3  Štátna a verejná správa; samospráva; neziskové organizácie; súkromný sektor
Prioritná os 4  Rozpočtové a príspevkové organizácie; fyzické osoby cez združenia vlastníkov bytov
 Verejný sektor (obce/mestá, združenia miest a obcí); vlastníci verejných vodovodov;
právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných, vodovodov a verejných
kanalizácií
 Obce, VÚC, OZ, MVO
Prioritná os 5  Mestá/samostatné mestské časti a obce; združenia miest a obcí; mikroregionálne
združenia; SZČO; mikro a malé podniky; občianske združenia, neziskové organizácie
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Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Výstavba, rekonštrukcia, zrenovovanie ciest II. a III. triedy, ciest pre cyklodopravu; príprava
projektovej dokumentácie
 1.2 Zabezpečenie moderných tarifných a iných systémov pre verejnú osobnú dopravu; zlepšenie
infraštruktúry a vozového parku verejnej osobnej dopravy; propagácia a zvyšovanie atraktivity
pre nemotorovú dopravu
Prioritná os 2
 2.1 Investície (rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia) do zariadení, terénnych
a ambulantných sociálnych služieb, zariadení starostlivosti detí do 3 rokov, náhradnej
starostlivosti – bez podpory veľkokapacitných projektov; energetická hospodárnosť budov,
materiálno-technické vybavenie; nákup motorových vozidiel pre terénne služby
 2.2 Podpora infraštruktúry vzdelávania a celoživotného vzdelávania; výstavba, rozširovanie,
stavebno-technické úpravy MŠ; materiálno-technické vybavenie a energetická hospodárnosť
budov MŠ, ZŠ a SOŠ; obstaranie odborných učební a s nimi spojené stavebno-technické úpravy
ZŚ; materiálno-technické vybavenie odborných učební a internátov, stavebné úpravy budov
a areálov SOŠ; podnikateľský inkubátor
Prioritná os 3
 3.1 Zriadenie kreatívnych centier a podpora ich služieb; podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom
priemysle (priestorové a technické vybavenie, marketing a pod.)
Prioritná os 4
 4.1 Zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia, modernizácia
výťahov
 4.2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry; regenerácia vnútroblokových sídlisk; zelené
koridory, parky
 4.3 Opatrenia na znižovanie hluku; znečistenia ovzdušia; budovanie prirodzených krajinných
prvkov, mestských prvkov; budovanie zelených koridorov pozdĺž cyklotrás
Prioritná os 5
 5.1 Rozvoj základnej infraštruktúry v obciach v oblasti verejnej osobnej dopravy a cyklodopravy,
rozvoj lokálnych ekologických služieb ; výstavba a obnova mestských trhových priestorov;
rekonštrukcia / budovanie vodovodných sietí, stokovej siete, verejných vodovodov v
aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006
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RIUS 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) je multisektorový plánovací dokument v politikách,
kde regionálni a miestni aktéri zohrávajú dôležitú implementačnú úlohu v prioritných oblastiach:
(denná mobilita, regionálne školstvo, sociálne služby, kreatívne odvetvia). Je potrebný na
implementáciu integrovaných územných investícií, pokrýva územie NUTS 3 – celkovo 8 RIÚS
RIÚS ako implementačný model je realizovaný z väčšiny špecifických cieľov IROP (okrem budovania
nemocníc, podpory existujúcich MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle, obnovy bytového fondu a
opatrení CLLD)
Súčasťou RIÚS sú opatrenia udržateľného mestského rozvoja (UMR) – funkčné územie krajských
miest
Orgán pre koordináciu RIÚS – samosprávny kraj
 Zabezpečuje prípravu a implementáciu RIÚS v súlade s princípom partnerstva
Orgán pre koordináciu UMR – krajské mesto
 Zabezpečuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s
princípom partnerstva
Cieľ pre SR: Zvýšiť účinnosť rozvojových politík podporených zo zdrojov Európskych štrukturálnych
a investičných fondov

http://www.iropbsk.sk/rius-2014-2020
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OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Celková alokácia pre OP VaI: 3 137 900 110 € (KF; EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 1 170
315 428 € – z toho 1 865 096 973 € pre BSK (KF,EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 436 240
790€
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci OP KŽP oprávnený pre:
 Prioritná os 1: Odpady, voda a ovzdušie, NTURA 2000 (celé územie SR) - 1 441 766 000 € (KF) pre
celé územie SR+ spolufinancovanie národné zdroje 360 441 501 €
 Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé podmienky zmeny klímy (celé územie SR) - 419 346 261 €
(KF) pre celé územie SR+ spolufinancovanie národné zdroje 74 002 282 €
 Prioritná os 4: Efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (investičná priorita 1: viac rozvinuté
regióny) – 938 886 480 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 676 241 993€ z toho 1 328
212€ pre BSK (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 1 328 212€
 Prioritná os 5: Technická pomoc 77 000 000 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 13 588
237 € z toho 2 656 500€ pre BSK (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 468 795€
Cieľ: Podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu
životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho
nízkouhlíkového hospodárstva
RO: Ministerstvo Životného prostredia SR
SORO: Slovenská agentúra Životného prostredia (Prioritná os relevantná pre BSK č. 1;2)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (Prioritná os č. 4)
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1,2:
 Subjekty vereného a súkromného sektora, obce, VÚC, neziskové organizácie, fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie v týchto oblastiach,
Prioritná os 4, investičná priorita 1:
 SIEA, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a neziskové organizácie
Rámcové aktivity a financovanie:
Prioritná os 1
 1.1 Zhodnocovania odpadov na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu
predchádzania vzniku odpadov – 402,8 mil. €
 1.2 Odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO,
modernizácia úpravní vody a monitorovanie vôd - 519,1 mil. €
 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a podpora sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry –
129,3 mil. €
 1.4 Sanácia environmentálnych záťaží v opustených priemyselných lokalitách a zníženie miery
znečisťovania ovzdušia 390,4 mil. €
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Prioritná os 2
 2.1 Zníženie rizika povodní prostredníctvom podpory preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami, a to na vodných tokoch, mimo vodných tokov, budovanie vodozádržných prvkov v
intraviláne – 419,3 mil. €
Prioritná os 4
 4.1 Výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov - 169 mil. €

www.op-kzp.sk

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Celková alokácia pre OP II: 3 966 645 373 € (KF; EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje
699 996 248 €, z toho 2 307 139 166€ pre BSK (KF)+ spolufinancovanie národné zdroje 407 142 208€
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci OP II oprávnený pre:
 Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov (celé
územie SR) – 725 839 166 € (KF) pre celé územie SR + spolufinancovanie národné zdroje 128
089 265 €
 Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) (celé územie SR) – 1 142 500 000 € (KF) pre
celé územie SR SR + spolufinancovanie národné zdroje 201 617 648 €
 Prioritná os 3 Verejná osobná doprava (celé územie SR) – 322 350 000 € (KF) pre celé územie SR+
spolufinancovanie národné zdroje 56 885 295 €
 Prioritná os 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) (BSK, TTSK, NSK) – 116 450 000 (KF)
pre celé územie SR + spolufinancovanie národné zdroje 20 550 000 €

Cieľ: Podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a
zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja
verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.
RO: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Oprávnení prijímatelia:
Pre všetky prioritné osi  MDVRR SR, ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII
Prioritná os 1  Železnice Slovenskej republiky
Prioritná os 2  Národná diaľničná spoločnosť, a.s
Prioritná os 3  Dopravný podnik Bratislava, a. s., hlavné mesto SR Bratislava, Železnice SR
Prioritná os 4  Agentúra rozvoja vodnej dopravy, Verejné prístavy, a. s
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Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Modernizácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej
 dopravnej cesty), elektrifikácia železničných tratí, výstavba nových úsekov železničných tratí (v
prípade, ak opodstatnenosť výstavby potvrdí, relevantná štúdia realizovateľnosti), výstavba
terminálov intermodálnej prepravy (v prípade, ak budú vytvorené vhodné trhové podmienky),
projektová príprava
 1.2 Zlepšenie technologických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej prepravy
 1.3 obnova mobilných prostriedkov
Prioritná os 2
 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE), budovanie
inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, projektová
príprava.
Prioritná os 3
 3.1 Modernizácia a výstavba električkových a trolejbusových tratí vrátane prvkov preferencie
MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu
 3.2 Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek a trolejbusov (vrátane vozidiel
s pomocným pohonom)); výstavba a modernizácia infraštruktúry pre IDS (modernizácia a
výstavba prestupných terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry); vybudovanie a
modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD,
projektová príprava
Prioritná os 4:
 4.1 Štúdia realizovateľnosti s cieľom zlepšenia splavnosti dunajskej vodnej cesty, modernizácia a
výstavba verejného prístavu v Bratislave, zavádzanie moderných technológií do riadenia lodnej a
prístavnej prevádzky, predinvestičná a projektová príprava

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044

OP EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Celková alokácia pre OP EVS: 278 449 284 € (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 56 931 740 €
z toho 9 463 693 € pre BSK (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 9 463 693 €
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci OP EVS oprávnený pre:
 Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa (celé územie SR)
– 234 100 925€ (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 47 860 154€ z toho 7 951 417 € pre
BSK (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 7 951 417 €

9

 Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a väčšia vymáhateľnosť práva (celé územie SR) –
33 210 388 € (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 6 789 612€ z toho 1 128 016 € pre
BSK (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 1 128 016 €
 Prioritná os 3: Technická pomoc 11 137 971 € + spolufinancovanie národné zdroje 2 281 974
€ z toho 384 260 € pre BSK (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 384 260€

Cieľ: Poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby
pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020
RO: Ministerstvo vnútra SR
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1  Inštitúcie a subjekty verejnej správy ; združenia právnických osôb reprezentujúce
sociálnych a ekonomických partnerov ; mimovládne neziskové organizácie
Prioritná os 2  Inštitúcie súdneho systému (okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd SR, Ústavný
súd SR, Generálna prokuratúra SR, okresné a krajské prokuratúry); sudcovia, prokurátori, súdny
personál a zamestnanci; MS SR a jeho rozpočtové organizácie; mimovládne združenia zamerané na
oblasť justície; profesijné združenia zodpovedných za politiky v oblasti justície (notári, exekútori,
advokáti, mediátori,..)
Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Integrácia a optimalizácia procesov a organizácie verejnej správy; menšie administratívne
zaťaženie
 1.2 Vzdelávanie zamestnancov; elektronizácia verejných služieb
 1.3 Boj proti korupcii a transparentné verejné obstarávanie; elektronizácia procesov; verejný
dohľad
Prioritná os 2
 2.1 Efektívna justícia; Informačné centrá súdov; manažment kvality
 2.2 Zvýšenie nezávislosti súdneho systému; správa daní a cla, zamedzenie daňovým a colným
podvodom ; spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti; alternatívne metódy riešenia
sporov
http://www.minv.sk/?opevs
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OP VÝSKUM A INOVÁCIE
Celková alokácia pre OP VaI: 2 266 776 537€ (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 1 440
433 721 € - z toho 171 342 658€ pre BSK (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 182 938 604 €.
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci OP VaI oprávnený pre:
Prioritná os 2: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK (BSK) – 144 295 649 € (EFRR) + národné
zdroje 155 891 595 €
Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK (BSK) – 24 632 009 € (EFRR) + národné
zdroje 24 632 009 €
Prioritná os 5: Technická pomoc – 170 000 000 € (EFRR) z toho 2 415 000€ pre BSK (EFRR) + národné
zdroje 2 415 000 €

Cieľ: Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a
podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného
piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti.
RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Ministerstvo hospodárstva SR
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 2  CVTI SR; organizácie VaV (štátny sektor VaV; sektor VŠ; neziskový sektor VaV;
podnikateľský sektor VaV); verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; výskumné organizácie
členských krajín EÚ
Prioritná os 4  Štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti
MH SR, združenia fyzických alebo právnických osôb; Slovak Business Agency; subjekty územnej
samosprávy; Centrum vedecko-technických informácií SR (v prípade národného projektu NPC)
Rámcové aktivity:
Prioritná os 2:
 2.1 Optimalizácia výskumných , vzdelávacích a inovačných kapacít v Bratislave; podpora
komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020
 2.2 Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových
centier; zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov; podpora medzisektorových partnerstiev a
spolupráce podnikov; podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva
Prioritná os 4:
 4.1 Podpora vzniku nových perspektívnych MSP, start-up, spin-off
 4.2 Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov; podpora činnosti
a rozvoj podnikateľského centra v Bratislave; podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK

https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/
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OP ĽUDSKÉ ZDROJE
Celková alokácia pre OP ĽZ: 2 204 983 517 € (ESF, EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 423
549 903 € – z toho 57 280 250 € pre BSK (ESF) + spolufinancovanie národné zdroje 57 280 250 €.
Bratislavsky samosprávny kraj je v rámci OP VaI oprávnený pre:
 Prioritná os 1: Vzdelávanie (1.1; 1.2; 1.3 celé územie SR) – 458 746 509€ pre celé územie SR+
spolufinancovanie národné zdroje 90 338 909 € z toho 11 394 422 € pre BSK (ESF) +
spolufinancovanie národné zdroje 11 394 422 €
 Prioritná os 3: Zamestnanosť (3.2 Zosúladenie pracovného a rodinného života osôb s
rodičovskými povinnosťami; znížiť rodovú segregáciu) – (celé územie SR) – 795 924 737 € (ESF) +
spolufinancovanie národné zdroje 154 045 542 € z toho 16 500 000 € pre BSK (ESF) +
spolufinancovanie národné zdroje 16 500 000 €
 Prioritná os 4: Sociálne začlenenie (celé územie SR) – 294 699 291 € (ESF) + spolufinancovanie
národné zdroje 73 972 687 € z toho 26 674 128 € pre BSK (ESF) + spolufinancovanie národné
zdroje 26 674 128 €
Cieľ: Dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a
inkluzívneho rastu za účelom dosiahnutia vysokej zamestnanosti, produktivity a sociálnej
súdržnosti.
RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR

Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1  Priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR; regionálna a miestna samospráva;
vzdelávacie inštitúcie ; rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC; ústredné orgány štátnej
správy; profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory; mimovládne neziskové
organizácie; podnikateľské subjekty
Prioritná os 3  Ústredie práce; sociálnych vecí a rodiny; ÚPSVR, štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie; obce a mestá; združenia miest a obcí; VÚC a úrady samosprávneho kraja; základné,
stredné; verejné a štátne vysoké; špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie; školské zariadenia a
inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva; inštitúcie verejnej správy, verejné
organizácie; všetky školy, výskumné pracoviská, občianske združenie; miestne akčné skupiny;
nadácie; mimovládne neziskové organizácie; záujmové združenie právnických osôb; zamestnávatelia podnikateľské subjekty; subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku
Prioritná os 4  Slovenský Červený kríž; subjekty sociálnej ekonomiky; poskytovatelia sociálnych
služieb; subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a o sociálnej kurately
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Rámcové aktivity
Prioritná os 1:

 1.1 Aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti
príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese; zabezpečenie učebných pomôcok

 1.2 Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov na zvýšenie kompetencií pre potreby
trhu práce; aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov; podpora inovatívnych a
alternatívnych foriem vzdelávania

 1.3 Zvýšenie kvality VŠ vzdelávania, v oblasti výskumu a vývoja
 1.4 Podpora vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých; monitoring, evaluácia,
tvorba a zavádzanie štandardov kvality CŽV
Prioritná os 3:
 3.2 Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním príspevku na
starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov; podpora zariadení a služieb pre deti (jasle, škôlky,
opatrovateľky a pod.); podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na
inovatívne prístupy; tvorba flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov
pre zvyšovanie flexibility práce; nástroje na znižovanie rodového mzdového rozdielu;
Prioritná os 4:
 4.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu
práce; podpora nástrojov na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením;
podpora inklúzie vytvorením programov celoživotného vzdelávania; podpora streetwork;
podpora holistického komplexného prístupu; eliminácia všetkých foriem diskriminácie;
 4.2 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť; podpora realizácie podporných aktivít
napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie zamestnancov zariadení pri prechode
z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/oplz_final.pdf

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
Celková alokácia pre PRV: 1 510 525 311 € (EPFRV pre PRV; EFRR pre IROP).
Okresy Bratislavského kraja s výnimkou okresov Bratislava 1 - 5 patria medzi vidiecke okresy. Na
účely PRV SR 2014-2020 bude považovať za vidiecke oblasti celé územie SR okrem všetkých krajských
miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane): okrem Opatrenia
1,2,6.4,7,19.
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Alokácia z EPFRV
pre SR

Opatrenia:

Z toho pre BSK

1 Prenos znalostí a informačné aktivity

10 571 729

423 449

2 Poradenské služby

2 981 080

30 824

4 Investície do hmotného majetku

403 421 627

8 776 144

5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými
pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie preventívnych opatrení

51 950 000

1 325 000

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

89 674 042

2 339 126

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

89 256 907

886 770

8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov

100 717 668

6 131 305

10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

106 732 938

2 600 763

11 Ekologické poľnohospodárstvo

67 242 600

620 100

12 Platby v rámci sústavy NATURA 2000

6 550 618

82 831

13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

360 246 099

4 195 194

14 Dobré životné podmienky zvierat

79 812 000

2 862 000

16 Spolupráca

35 841 500

1 285 250

19 LEADER

77 69 746

3

174 021

Miera podpory pre jednotlivé operácie Programu rozvoja vidieka
Č. opatrenia

Operácia

miera podpory

1

Podpora odborného vzdelávania a získavania
zručností

100%

Demonštračné aktivity a informačné akcie

100%

2

4

Poradenské služby zamerané na pomoc
poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa
Podpora vzdelávania poradcov v
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
Konkurencieschopnosť poľnohospodárskych
podnikov

200000 € na tri roky odborného vzdelávania

Zefektívnenie využívania vody

40% BSK

Obnoviteľné zdroje energie

40% BSK

Úspory konečnej energetickej spotreby

40% BSK

Spracovanie/uvádzanie na trh poľnohosp. A
potr. Výrobkov
Vypracovanie a vykonanie projektov
pozemkových úprav
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k
lesnej pôde
Neziskové investície do zariadení na nakladanie s
odpadovou vodou

5

Preventívne opatrenia

1500 €/ 1 služba,

40% BSK

40% BSK
100%
100%
80%
75%
80% individuálny poľnohosp. Podnik, 100% verejný
subjekt
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6

Uľahčenie vstupu mladých poľnohospodárov s
primeranými zručnosťami do poľnohospodárstva

40 000 €/ jeden mladý poľnohospodár

Zlepšenie hospodárskeho výkonu malých
poľnohospodárskych podnikov

15 000 €/1 malý poľnohospodársky podnik

Uľahčenie diverzifikácie a vytváranie nových
pracovných miest vo vidieckych oblastiach

45% BSK

Využitie obnoviteľných zdrojov

100% s limitom 300 000 €

Investície do vytvárania, zlepšoavnia alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov

100% s limitom 150 000 €

Budovanie širokopásmového internetu

100% s limitom 200 000 €

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry

100% s limitom 150 000 €

Rozvoj a marketing vidieckeho cestovného ruchu

100% s limitom 150 000 €

7

8

9

Podpora preventívnych protipovodňových a
protipožiarnych opatrení za účelom zlepšenia
vodného hospodárstva v lese
Podpora vytvorenia ochrannej protipožiarnej
infraštruktúry
Podpora obnovy lesného potenciálu za účelom
obnovy, zachovania a zvýšenia biologickej
diverzity
Podpora prevencie lesných požiarov, prírodných
katastrof a katastrofických udalostí za účelom
obnovy, zachovania a zvýšenia biologickej
diverzity
Obnova ochranných lesov a lesov osobitného
určenia, hniezdnych príležitostí vtákov a rozvoja
občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných
ekosystémoch
Podpora investícií lesných technológií,
spracovania, mobilizácie a marketingu lesných
produktov
Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

Integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve
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100%
100%
100%

100%

100%

40% BSK
max. 100 000 €/ročne
Rodiace sady/mladé sady: jadroviny - 517/397 €/ha;
kôstkoviny - 367/282; škrupinové - 267/205; drobné
ovocné druhy - 167/128
zelenina 436 €/ha; konzumné zemiaky €/ha; jahody
€/ha

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve

rodiace/mladé vinohrady - 503/387 €/ha

Ochrana proti erózií pôdy

50 €/ha ornej pôdy chránenej protieróznymi pásmi

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných
trávnych porastov

87,33 €/ha biotopu trávneho porastu

Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde

350 €/ha plochy ornej pôdy s vytvoreným
multifunkčným pásom

Ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov

25 €/ha plochy ornej pôdy s aplikáciou precízneho
hnojenia

Ochrana dropa fúzatého

86 €/ha plochy ornej pôdy

Ochrana biotopov sysľa pasienkového

70 €/ha plochy trávnych porastov s výskytom sysľa
pasienkového
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Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

200 €/DJ

Podpora obhospodarovania poľnohospodárskej
pôdy v kontrolovanom a registrovanom systéme
ekologickej poľnohospodárskej výroby počas
obdobia konverzie na ekologické
poľnohospodárstvo

Orná pôda - 153 €/ha; zelenina, liečivé, koreninové a
aromatické rastliny - 468€/ha; zemiaky - 290 €/ha;
Ovocné sady intenzívne rodiace/mladé - 576/443
€/ha; ovocné sady ostatné - 288 €/ha; Vinohrady
rodiace/mladé - 546/420 €/ha; TTP/TTP s uznaným
biotopom TTP - 96/115 €/ha

Podpora obhospodarovania poľnohospodárskej
pôdy v kontrolovanom a registrovanom systéme
ekologickej poľnohospodárskej výroby po období
konverzie na ekologické poľnohospodárstvo

Orná pôda - 153 €/ha; zelenina, liečivé, koreninové a
aromatické rastliny - 468€/ha; zemiaky - 290 €/ha;
Ovocné sady intenzívne rodiace/mladé - 576/443
€/ha; ovocné sady ostatné - 288 €/ha; Vinohrady
rodiace/mladé - 546/420 €/ha; TTP/TTP s uznaným
biotopom TTP - 96/115 €/ha
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12

14

15

16

17

19

Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA
2000 - poľnohospodárska pôda
Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA
2000 - lesný pozemok

62,2 €/ha trvalého trávneho porastu
51,55 €/ha

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

75 €/DJ/rok

Zlepšenie starostlivosti o dojnice a teľatá pri
pôrode

130 €/DJ/rok

Zlepšenie životných podmienok rodiacich a
dojčiacich prasníc

150 €/DJ/rok

Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových
ošípaných

20 €/DJ/rok

Platby na lesnícko-environmentálne záväzky

39 €/ha lesného porastu

Podpora na účely ochrany a podpory lesných
genetických zdrojov

150 €/ha

Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP

100%

Podpora pilotných projektov

100%

Podpora novovzniknutých klastrov

100%

Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce
medzi aktérmi krátkeho dodávateľského reťazca
pri zriaďovaní logistických platforiem na
podporu krátkych dodávateľských reťazcov
alebo miestnych trhov

100%

Vypracovanie plánov lesného hospodárstva
alebo rovnocenných nástrojov medzi rôznymi
subjektmi v odvetví lesného hospodárstva
Zakladnie vzájomných fondov, prostredníctvom
ktorých sa poľnohospodárom vypláca
kompenzácia za straty
Budovanie kapacít, tréningy a sieťovanie za
účelom prípravy a implementácie stratégie
miestneho rozvoja

100%

65%

100% s limitom 15 000 €

Implementácia opatrení v rámci CLLD

100%

Príprava a vykonávanie spolupráce MAS

100%

Chod miestnej akčnej skupiny a animácia

100%
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Cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora (poľnohospodárstvo, lesníctvo
a potravinárstvo); udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým
zmenám; dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane
vytvárania a udržiavania pracovných miest.
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oprávnení prijímatelia:
Opatrenie 1  Poskytovateľ prenosu vedomostí a zručností; informačnej akcie a demonštračných
aktivít pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohospodárskej
a lesnej prvovýroby a MSP vo vidieckych oblastiach
Opatrenie 2  Certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných poradcov resp.
spoločnosti a organizácie zamestnávajúce certifikovaných poradcov spĺňajúcich kritériá odbornosti;
vzdelávacie organizácie vybrané na základe VO
Opatrenie 4  4.1 Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe; 4.2 V
oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (okrem
rybích produktov); len v rozsahu činností pokiaľ ide o investície na vybudovanie a zriadenie vlastných
malých podnikových predajní; 4.3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;
obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Opatrenie 5  Právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom
poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, š.p.)
Opatrenie 6  Samostatne hospodáriaci roľník – mladý poľnohospodár, tzn. fyzická osoba
(mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES); Samostatne
hospodáriaci roľník (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) – malý
poľnohospodársky podnik
Opatrenie 7  Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane);
združenia/skupiny obcí; pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom
obyvateľov do 1000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2000 EO ako aj
aglomerácie pod 2000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí; obce vo
vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov(vrátane) definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia
širokopásmovým internetom
Opatrenie 8  Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromné, obcí a ich
združení, cirkvi, štátu (LESY SR, š.p.; Vojenské lesy a majetky SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u;
Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.); správcovia drobných vodných tokov; fyzické a právnické osoby
(malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
Opatrenie 9  skupiny a organizácie výrobcov oficiálne uznané príslušnou inštitúciou do konca
programovacieho obdobia (do 31. decembra 2020), ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného
podniku
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Opatrenie 10,11,12,13,14  Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013
Opatrenie 15  Súkromní a verejní správcovia lesa alebo združenie súkromných a verejných
správcov lesa s právnou subjektivitou; štátni správcovia lesa
Opatrenie 16  Najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je: medzi rôznymi aktérmi v
poľnohospodárstve, potravinovom reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného
ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít
politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií
a výskumných organizácií; v prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu,
pokiaľ poskytnutá podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných užívateľov, bude
verejne prístupná alebo voľne šíriteľná právnická osoba ako obhospodarovateľ lesa poverená MPRV
SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Opatrenie 17  Vzájomné fondy akreditované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
od začiatku do konca programovacieho obdobia (od 1.1.2014 do 31.12.2020)
Opatrenie 19  Občianske združenia, väčšinou formou verejno-súkromného partnerstva, MAS
schválené RO
Rámcové aktivity:
Opatrenie 1
 1.1 Rozširovanie alebo obnovovanie vedomostí, zručností a schopností formou vzdelávacích
kurzov, seminárov, školení, tréningov, terénnych exkurzií, workshopov a e-learningu v oblasti
inovácií; efektívneho riadenia podniku;; aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky;
reštrukturalizácie výroby; spracovania vlastných výrobkov; marketingu; energetickej efektívnosti
a ochrane ŽP; vidieckeho cestovného ruchu; praktické vzdelávanie absolventov odborných škôl,
mladých poľnohospodárov
 1.2 Demonštračné aktivity a informačné akcie
Opatrenie 2
 2.1 Poradenské služby pre poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa
 2.2 Vzdelávanie poradcov v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie 4
 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov rastlinnej výroby, živočíšnej výroby vrátane
prípravy staveniska (sadov, chmeľníc, vinohradov, skleníkov, protimrazovú ochranu, na
skladovanie); obstaranie technického a technologického vybavenia, špeciálnych strojov a náradia;
zlepšenie kvalitatívnych vlastností a zabránenie degenerácie pôdy; Investícia do výroby,
spracovania a využívania OZE – výstavba, rekonštrukcia objektov, obstaranie a modernizácia
technického a technologického vybavenia
 4.1 Využívanie závlah; výstavba nových, alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
závlahových systémov za účelom efektívnejšieho nakladania s vodou;
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 4.2 Investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh
a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (výstavba, rekonštrukcia,
modernizácia objektov, zariadení, technológií, výpočtovej techniky a pripojenia k internetu)
 4.3 Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení; výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia
lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest
 4.4 Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia skladovacích kapacít pre odpadovú vodu a
hospodárske hnojivá
Opatrenie 5
 Výstavba nových, rekonštrukcia , modernizácia, oprava a dostavba odvodňovacích systémov,
kanálov
Opatrenie 6
 Investície do budovania zariadení OZE pre vlastnú spotrebu
 6.1, 6.3, Poľnohospodárska činnosť v súlade s podnikateľským plánom
 6.4 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení vidieckeho cestovného
ruchu a agroturistiky do 10 lôžok; poskytovanie služieb pre cieľovú skupinu (terapie, lesná
pedagogika) deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu; Spracovanie a uvádzanie na
trh produkty mimo poľnohospodárstva a potravinárstva
Opatrenie 7
 7.2 Výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie v budove; Výstavba, rekonštrukcia,
modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu alebo čističky odpadových vôd. Výstavba a
rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk a
autobusových zastávok
 7.3 Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových
sietí vrátanie zriadenia verejne prístupného miesta
 7.4 Vytvorenie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry; úprava verejných zelených priestranstiev; rekonštrukcia
nevyužívaných a iných objektov
 7.5 - Rozvoj a marketing vidieckeho cestovného ruchu
Opatrenie 8
 8.3 Činnosť na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch(zahrádzanie bystrín), proti požiarnej
infraštruktúry(protipožiarne lesné cesty, protipožiarne monitorovacie veže), zdravotného stavu
lesov (opatrenia proti škodcom, kladenie a asanácia lapákov, chemické prípravky)
 8.4 Obnova lesa zničeného požiarom a inými kalamitami; vytvorenie a zlepšenie zariadení na
monitorovanie lesných požiarov
 8.5 Umelá obnova lesa podsadbou lesných porastov; budovanie a inštalácia prvkov občianskej a
poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch; inštalácia a výroba búdok a iných prvkov
infraštruktúry biodiverzity

19

 8.6 Investície zlepšujúce postupy obhospodarovania lesa, spracovanie a marketing lesných
produktov, využívanie dreva ako suroviny alebo zdroja energie, do IKT
Opatrenie 9
 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v poľnohospodárstve
Opatrenie 10
 10.1 Kompenzačné platby na: použitie prostriedkov biologickej ochrany a obmedzenie
používania priemyselných hnojív v ovocinárstve, zeleninárstve, vinohradníctve; rozbory pôdy
a plodov; zabezpečenie bylinného krytu hlavne bohato kvitnúcich rastlín; protierózne pásy;
zachovanie biodiverzity poloprírodnými a prírodnými trávnatými porastmi; vytvorenie
multifunkčných okrajov polí bez chemického postreku; precízne hnojenie; postrek a kosba na
ochranu dropa fúzatého, sysľa pasienkového;
 10.2 Kompenzačné platby na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Opatrenie 11
 11.1 Kompenzačné platby platby pri konverzii na ekologické poľnohospodárstvo
 11.2 kompenzačné platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
Opatrenie 12
 12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA 2000 – poľnohospodárska pôda
 12.2 Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda
Opatrenie 13
 13.1 Kompenzačné platby v horských oblastiach
 13.2 Kompenzačné platby v oblastiach s výraznými prírodnými obmedzeniami
 13.2 Kompenzačné platby v oblastiach so špecifickými obmedzeniami (zamokrené, skeletnaté
extrémne suché pôdy)
Opatrenie 14
 Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny; Zlepšenie starostlivosti o dojnice a teľatá pri
pôrode; Zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc; Zlepšenie ustajňovacej
pohody výkrmových ošípaných
Opatrenie 15
 15.1 Kompenzačné platby na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom
nachádzajúceho sa vo 4. alebo v 3. stupni územnej ochrany
 15. 2 Kompenzačné platby - zriadenej novej génovej základne
Opatrenie 16
 16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP
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 16.2 Pilotné projekty zamerané na úrodnosť pôdy, mapovanie a vysporiadanie plôch
poľnohospodárskej a lesnej pôdy, podporu inovácií, spoluprácu v rámci obchodných reťazcov,
využívanie potenciálu pre rozvoj CR, využitie OZE, inovatívne spôsoby hospodárenia vo vzťahu k
prioritám území NATURA 2000
 16.3 Podpora novovzniknutých klastrov v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom
hospodárstve, v cestovnom ruchu
 16.4 Podpora logistických platforiem, ktoré zintenzívnia horizontálnu a vertikálnu spoluprácu
krátkeho dodávateľského reťazca
 16.8 Vypracovanie plánov lesného hospodárstva (program starostlivosti o les) alebo
rovnocenných nástrojov medzi rôznymi subjektmi v odvetví lesného hospodárstva
Opatrenie 17
 Zakladanie vzájomných fondov, prostredníctvom ktorých sa poľnohospodárom vypláca
kompenzácia za straty, ktoré utrpia v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí,
vypuknutia chorôb zvierat alebo rastlín, zamorenia škodcami alebo environmentálnych nehôd
Opatrenie 19:
 štúdie o príslušnej oblasti; chod MAS; realizácia národného alebo nadnárodného projektu
spolupráce; náklady súvisiace s navrhovaním stratégie CLLD

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=8644

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY
Metóda LEADER má podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia
(endogénnych zdrojov), pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor. Na základe
tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné
skupiny(MAS).
Podmienky pre MAS:
 Pre pôsobnosť miestnych akčných skupín je oprávnené celé územie SR.
 Počet obyvateľov 10 000 – 150 000.
 Hustota obyvateľstva územia MAS nesmie presiahnuť 150 obyv./km2.
 Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 Z podpory sú vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov a samostatné mestské časti nad 5000
obyvateľov ako koneční prijímatelia, tieto ale môžu byť členmi MAS.
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 Stratégie CLLD budú MAS pripravovať ako multifondové, t.j. financované z obidvoch fondov v
rámci CLLD – EPFRV a EFRR.
 Územie, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, zaberajúce
katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, ktoré je sformované na
princípe spoločného záujmu
Kritéria pre posudzovanie stratégie:
 Prínos stratégie k zlepšovaniu ekonomického rozvoja, k napĺňaniu cieľov PRV a IROP, k sociálnej
inklúzií MRK
 Multiplikačný efekt stratégie – ako stratégia prispieva k riešeniu problémov
 Doplnkovosť stratégie voči iným strategickým dokumentom na nadnárodnej , národnej,
regionálnej a lokálnej úrovni
 Rovnomerné územné rozdelenie v rámci regiónu NUTS III
 Prioritne budú podporené stratégie, ktoré budú smerovať k ekonomickému rastu a k tvorbe
pracovných miest a v ktorých podpora súkromného a občianskeho sektora bude prevyšovať
podporu verejného sektora
Financovanie pre MAS v rámci Opatrenia 19 PRV:
 19.1 Prípravná podpora
o Budovanie kapacít, tréningy a sieťovanie za účelom prípravy a implementácie
stratégie miestneho rozvoja
 19.2 Podpora implementácie operácií v rámci stratégie CLLD (miestny rozvoj vedený
komunitou)
o Implementácia opatrení v rámci CLLD v oblastiach konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a lesníctva, kvality života, vidieckeho cestovného ruchu, inovácie,
vedomostnej základni a využívaní IKT
 Oblasti zamerania v rámci LEADER:
o Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva – podpora
podnikov, malých fariem, malých farmárov
o Kvalita života – Obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry
o Vidiecky cestovný ruch – verejné a súkromné investície do rozvoja VCR
o Technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo
vidieckych oblastiach a využívanie IKT
 19.3 Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS
o Technická podpora pre projekty spolupráce v rámci národnej alebo nadnárodnej
spolupráce
 19.4 Chod miestnej akčnej skupiny a animácia
o Podpora prevádzky a administratívnej činnosti schválených MAS
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MAS nachádzajúce sa v Bratislavskom kraji:
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OP RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Celková alokácia pre OP RH: 15 784 900 € (ENRF) + spolufinancovanie národné zdroje 5 047 777,78€
z toho pre BSK.
Priorita Únie 2: Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje,
je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach - 9 406 530 € (ENRF) + spolufinancovanie
národné zdroje 3 135 510 € - pre celé územie SR
Priorita Únie 3: Podpora vykonávania SRP – 1 400 000 € (ENFR) + spolufinancovanie národné zdroje
252 777 €
Priorita Únie 5: Podpora marketingu a spracovania - 4 031 370 € (ENRF) + spolufinancovanie
národné zdroje 1 343 790 €
Technická pomoc: 947 100 € (ENRF) + spolufinancovanie národné zdroje 315 700€

Cieľ: Presadzovanie konkurencieschopného, environmentálne udržateľného, hospodársky
životaschopného a sociálne zodpovedného rybolovu a akvakultúry a podpora spoločnej rybárskej
politiky.
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oprávnení prijímatelia:
 MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti akvakultúry, ostatné
podniky nespadajúce do definície MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v
oblasti akvakultúry, MPRV SR
Rámcové aktivity:
 Investície na zlepšenie bezpečnosti a pracovných podmienok najmä MSP v oblasti akvakultúry;
investície do ochrany vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov akvakultúry; podpora
marketingu a spracovania; zlepšenie organizácie trhov s produktmi akvakultúry; investície do
spracovania a uvedenia na trh
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8779

EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA
Celková alokácia pre Európsku územnú spoluprácu je 8 948 000 000 € (EFRR)
Rozdelenie finančných prostriedkov z EFRR:
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 74,05 % (6 625 994 000 EUR) na cezhraničnú spoluprácu; regióny NUTS 3
 20,36 % (1 821 812 800 EUR) na nadnárodnú spoluprácu; regióny NUTS 2
 5,59 % (500 193 200 EUR) na medziregionálnu spoluprácu; celé územie EÚ
 Výška finančných prostriedkov z EFRR pridelených na technickú pomoc nesmie presiahnuť 6 %
celkovej sumy pridelenej na programy spolupráce, ale nesmie byť nižšia ako 1 500 000 eur.
 V prípade nákladov na zamestnancov - možnosť využitia paušálnej sadzby až do výšky 20 %
priamych nákladov projektu.
 Tematická koncentrácia – najmenej 80 % prostriedkov EFRR pre programy cezhraničnej a
nadnárodnej spolupráce na najviac 4 tematické ciele
Minimálne požiadavky:
 Umiestnenie riadiaceho orgánu (RO) a Spoločného technického sekretariátu (STS) vo Viedni
 Infobod – sídlo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako nástroj podpory pre
slovenských prijímateľov)
 Zavedenie systému predfinancovania projektov (10% - 20% po podpise NFP ako I. zálohová
platba)
 Zjednotenie systému oprávnenosti výdavkov
 Zosúladenie postupov v rámci FLC
 Zavedenie mikroprojektov (max. 10 000,- EUR) – (zabránenie umelému navyšovaniu rozpočtov
projektov = vyššia efektívnosť)
 Oprávnená výška NFP bude limitovaná zdrojmi vo výzve (max. na celú výzvu ohraničený limit
a zároveň dolné ohraničenie projektov)
 Strategické projekty bez limitov (priamo zadefinované v Programe)
 Oprávnené investičné projekty
 Delenie 50:50 z národných alokácií na program
 75% - 85% ERDF kofinancovanie pre všetky regióny
 Zachovanie princípu vedúceho partnera (LP)
 Zavedenie povinných konzultácií na BSK

INTERREG V-A SK-AT
Finančná alokácia pre program INTERREG V-A
spolufinancovanie národné zdroje 13 392 828€ .

SK-AT je 75 892 681€ (EFRR) + 15%

Oprávnené územia:
 SR: samosprávne kraje - Bratislavský, Trnavský kraj
 Rakúsko: Spolková krajina Viedeň, Dolné Rakúsko,
(Severný, stredný)

Burgenland
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 Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu – 19 683 142€ (EFRR) +
spolufinancovanie národné zdroje 3 473 496 €
 Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity – 27 820 000€ (EFRR) +
spolufinancovanie národné zdroje 4 909 412 €
 Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave – 9 655 000 € (EFRR) +
spolufinancovanie národné zdroje 1 703 824 €
 Prioritná os 4: Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce – 14 180 979 € (EFRR) +
spolufinancovanie národné zdroje 2 502 526 €
 Prioritná os 5: Technická pomoc– 4 553 560 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje
803 570 €
Cieľ: Posilniť rámec, a politiky spolupráce, podávať konkrétne riešenia a čeliť výzvam.
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
STS: Bratislava
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1
 MSP; vedecké a technologické parky/centrá; univerzity a výskumné inštitúcie; vzdelávacie
inštitúcie; združenia podnikateľov; európske zoskupenia územnej spolupráce; verejné národné
a regionálne inštitúcie;
Prioritná os 2
 Verejné a súkromné kultúrne inštitúcie, lokálne a regionálne organizácie; krajské a oblastné
organizácie cestovného ruchu; mimovládne organizácie; Štátna ochrana prírody SR
Prioritná os 3
 Špecializované agentúry; verejné a súkromné národné, regionálne a lokálne organizácie;
výskumné centrá
Prioritná os 4
 Krajské organizácie cestovného ruchu; materské školy; základné školy; MVO; regionálne
a národné organizácie
Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Ekonomické a sociálne inovácie; spoločný výskum v oblastiach vedy, biotechnológií, OZE,
doprave; podpora klastrov; vedomostné regióny; investície do infraštruktúry a meteriálnotechnickej základne výskumu
 1.2 Podpora spoločnej platformy+ programy výmeny študentov; duálne vzdelávanie
Prioritná os 2
 2.1 Podpora a propagácia spoločného trvalo udržateľného turizmu(cyklistika, agroturizmus, vinná
kultúra, ekoturizus); ochrana, rekonštrukcia a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho
dedičstva; podpora partnerstiev a spoločných koncepcií
Prioritná os 3
 3.1 Odstránenie prekážok cezhraničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom pilotných
projektov; rozvoj stratégií multimodálnej dopravy v regiónoch; cezhraničné online cestovné
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poriadky a elektrické tabule; ekologickejšia doprava; obnova vozového parku systém rozvoja
cyklotrás
Prioritná os 4
 4.1 Podpora cezhraničných partnerstiev; podpora spolupráce v oblasti programu DUNAJ a TWIN
CITY; efektívne strategické a regionálne plánovanie a rozvoj; spolupráca v oblasti zdravotníctva,
sociálnej inklúcie a boja proti chudobe
http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/10-2014_2020_sk.php

INTERREG V-A SK-HU
Finančná alokácia pre program INTERREG V-A SK-HU je 156 000 000 € (EFRR) + spolufinancovanie
národné zdroje 27 495 707 €.
Oprávnené územia:

SR: samosprávne kraje – Bratislavský,
Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický kraj

Maďarská republika: župy - Győr-MosonSopron; Komárom-Esztergom; Pest; Nógrád; Heves;
Borsod-Abaúj-Zemplén; Szabolcs-Szatmár- Bereg;
mesto Budapešť

Prioritná os 1 : Príroda a kultúra - 65 427 808€
(EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 11





546 084 €
Prioritná os 2: Posilnenie cezhraničnej mobility - 29 608 080 € (EFRR) ) + spolufinancovanie
národné zdroje 5 224 956 €
Prioritná os 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility - 29
608 080 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 5 224 956 €
Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti - 21 816 480 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 3 849 968 €
Prioritná os 5: technická pomoc - 9 348 539€ (EFRR) + spolufinancovanie národné 1 649 743 €

Cieľ: Jednotná stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a dosiahnutie ekonomickej,
sociálnej a územnej súdržnosti.
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva SR; Technický sekretariát v Budapešti
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1  MSP; nadácie, asociácie; rozvojové agentúry; samospráva; univerzity; MVO; EZÚS
Prioritná os 2  verejné inštitúcie; štátne spoločnosti zamerané na verejnú osobnú dopravu; územná
samospráva; rozvojové agentúry; výskumné inštitúcie v oblasti dopravy
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Prioritná os 3,4  MSP; komory; vysoké školy; verejné a súkromné inštitúcie slúžiace verejnému
záujmu; MVO; rozvojové agentúry; územná samospráva samospráva
Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Podpora spolupráce a rozvoja v oblasti kultúrneho dedičstva (budovanie relevantnej
infraštruktúry, parkoviská, prístupové cesty, turistické centrá); propagácia prírodného dedičstva;
cezhraničné akčné plány; pilotné projekty; cezhraničná infraštruktúra; ekoturizmus
Prioritná os 2
 2.1 Príprava štúdií, technických plánov; budovanie cezhraničných ciest, mostov a relevantnej
infraštruktúry
 2.2 Príprava dokumentácie cezhraničnej mobility; inteligentné cezhraničné prepravné systémy
(online tabule, elektrické, mobilné aplikácie); budovanie dopravnej infraštruktúry a obnova
vozového parku
Prioritná os 3
 3.1 Podpora zamestnanosti prostredníctvom podpory lokálnych trhov; cezhraničná mobilita
pracovnej sily; cezhraničné iniciatívy zamerané na posilnenie zamestnanosti; vzdelávacie
programy, business služby
Prioritná os 4
 4.1 Posilnenie spolupráce v oblasti zdravotníctva, kultúra, vzdelanie, manažment vôd);
prezentácia pohraničného regiónu
http://www.huskcbc.eu/uploads/editors/SKHU%20OP%20english%20version%202014%2011%2028.pdf

INTERREG V-A SK-CZ
Finančná alokácia pre program INTERREG V-A SK-CZ je 90 139 463 € (EFRR) + spolufinancovanie
národné zdroje 15 906 966 € z toho pre BSK 14 422 314 € (EFRR) + spolufinancovanie národné
zdroje 2 545 115 €.
Oprávnené územia:
 SR: samosprávne kraje – Bratislavský kraj pre
prioritnú os 1; Trnavský, Trenčiansky, Žilinský kraj
 Česká republika: kraje – Juuhomoravský, Zlínsky,
Moravskosliezsky kraj
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 Prioritná os 1 – Využívanie inovačného potenciálu - 14 422 314 € (EFRR) + spolufinancovanie
národné zdroje 2 545 115 €
Cieľ: Prispieť k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov
prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia
Vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov a zároveň aj turistov
a návštevníkov.
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Národný orgán: Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR
Min. 3 kritéria spolupráce (spoločná príprava projektu; spoločná realizácia projektu spoločný
personál; spoločné financovanie)
Oprávnení prijímatelia:
Prioritná os 1  Školy/vzdelávacie inštitúcie; komory a záujmové združenia právnických osôb;
MVNO; štát a jeho organizačné zložky; organizácie zriaďované štátom a samosprávou; územná
samospráva a jej organizačné zložky; EZÚS; podnikateľské subjekty
Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Spolupráca v rámci výskumu a inovácii; príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích,
odborných vzdelávacích a školiacich programov; skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry; podpora
výmeny odborných poznatkov a skúseností
 1.2 Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe (napr. aj v oblasti zmeny klímy);
zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov výskumu a vývoja;
Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre
potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

PROGRAM STREDNÁ EURÓPA
Finančná alokácia pre Program Stredná Európa je 246 581 112 € (EFRR) + spolufinancovanie
národné zdroje 52 405 914 €.
Oprávnené územia:

Regióny z Rakúska, Českej republiky, Nemecka,
Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska,
Chorvátsko (nový partner)/ Ukrajina (vylúčená z programu)
Minimálne požiadavky

Min. 3 partneri z 3 krajín

Výstupy aplikovateľné v praxi
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 Prioritná os 1: Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Strednej Európy –
69 042 711 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 14 141 278 €
 Prioritná os 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe – 44 384 600 €
(EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 9 090 822 €
 Prioritná os 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v Strednej
Európe – 88 769 200 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 18 181 643 €
 Prioritná os 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie Strednej Európy – 29 589 733 €
(EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje 6 060 548 €
 Prioritná os 5: Technická pomoc – 14 794 868 € (EFRR) + spolufinancovanie národné zdroje
4 931 623 €
Cieľ: Spoluprácou prekračujúcou hranice strednej Európy spraviť z našich miest a regiónov lepšie
miesta pre život a prácu.
RO: mesto Viedeň
Oprávnení prijímatelia:
Spoloční pre prioritnú os 1,2,3,4  Štát a jeho organizačné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej
úrovni; agentúry regionálneho rozvoja; vzdelávacie/ vedecké inštitúcie; MVO; finančné inštitúcie;
MSP a podnikateľské subjekty v daných oblastiach; regionálne inovačné agentúry; vysoké školy
a inštitúcie prenosu technológií, EZÚS
Prioritná os 1 ; Komory a združenia podnikateľov; podnikateľské;; vedecké inštitúcie; podnikateľské
inkubátory; sociálny partneri
Prioritná os 2  Partneri, ktorí prispejú k nárastu energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry;
dodávatelia energie; inštitúcie a podnikateľské subjekty v oblasti energetického manažmentu;
podniky verejnej osobnej dopravy
Prioritná os 3  Prijímatelia, ktorí prispejú k zlepšeniu manažmentu a udržateľnosti prírodného
a kultúrneho dedičstva a zdrojov; environmentálnemu manažmentu funkčných mestských oblastí
Prioritná os 4  Prijímatelia, ktorí prispejú k mobilite osôb v prihraničných regiónoch; poskytovatelia
verejnej osobnej dopravy
Rámcové aktivity:
Prioritná os 1
 1.1 Inovačné siete a klastre; transfer výsledkov VaV do praxe; uľahčenie prístupu k financovaniu
inovácií; zvýšenie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom
 1.2 Zlepšenie zmýšľania alebo prístupu k podnikaniu; zlepšenie technologických a manažérskych
a odborných kompetencií v podnikaní pre posilnenie sociálnej inovácie; zavedenie nových
vzdelávacích systémov zohľadňujúcich demografickú zmenu
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Prioritná os 2
 2.1 Zlepšenie energetickej efektívnosti; harmonizácia štandardov a certifikačných systémov;
inovatívne energetické služby, stimuly a schémy financovania
 2.2 Stratégia využívania obnoviteľných zdrojov energie; zlepšenie energetického manažmentu vo
verejnom aj súkromnom sektore
 2.3 Koncepty integrovanej mobility a služieb; nízkouhlíkové technológie pre mestskú verejnú
dopravu; akčné plány na zníženie CO2
Prioritná os 3
 3.1 Udržateľný manažment chránených oblastí alebo oblastí s vysokou hodnotou; príprava
stratégií, zjednotenie nástrojov cezhraničnej spolupráce pri prevencií rizík negatívnych dopadov
zmeny klímy
 3.2 Zhodnocovanie kultúrneho dedičstva a potenciálu kreatívneho priemyslu a podpora
využívania kultúrneho dedičstva pre regionálny ekonomický rast; podpora partnerstiev a
spolupráce
 3.3 Rehabilitácia nefunkčných priemyselných zón; zlepšenie kvality živ. prostredia v mestách;
Prioritná os 4
 4.1 Lepšie prepojenie periférnych regiónov s existujúcimi sieťami; zlepšenie regionálnych
verejných dopravných systémov osobnej dopravy, predovšetkým naprieč hranicami
 4.2 Posilnenie multimodality ekologických systémov nákladnej dopravy

http://www.central2014.gov.sk/
http://www.interreg-central.eu/central-documents/programme-documents/

DUNAJSKÁ STRATÉGIA
Dunajská stratégia zaberá územie: Podunajská oblasť od Čierneho lesa až po Čierne more,
spolu 14 krajín so 115 miliónmi obyvateľov, z toho:
 9 štátov EÚ - Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko
 5 štátov mimo EÚ - Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina, Moldavsko
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4 piliere (11 priorít + koordinátori)
 Prepojenie podunajskej oblasti
 Ochrana ŽP v podunajskej oblasti

Rozvíjanie
prosperity
v
podunajskej oblasti
 Posilnenie podunajskej oblasti

Koordinátor priorít: Slovensko pre prioritu 4; 7
 4. obnovenie a udržanie kvality vôd; spoločne s Maďarskom
 7. rozvíjanie znalostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a IT; spoločne so
Srbskom
Hlavné piliere:
1. Doprava a konektivita (prístup k Dunaju a pod.)
2. Voda (životné prostredie, biodiverzita, núdzová odozva, napr. v prípade povodní)
3. Sociálno-ekonomický rozvoj (hospodárska a kultúrna spolupráca a pod.)
http://www.dunajskastrategia.gov.sk/

DUNAJSKÝ NÁRODNÝ PROGRAM
Finančná alokácia pre Program Dunaj je 221 924 597 € (EFRR, IPA) + 5 318 189 € spolufinancovanie
národné zdroje 41 065 238 €.

 Prioritná os 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región – 61 904 902 € (EFRR, IPA) +
spolufinancovanie národné zdroje 10 924 394 €
 Prioritná os 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre - 70 746 193 €
(EFRR, IPA) + spolufinancovanie národné zdroje 12 484 622 €
 Prioritná os 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región - 46 425 702 € (EFRR,
IPA) + spolufinancovanie národné zdroje 8 192 771 €
 Prioritná os 4: Dobre spravovaný dunajský región - 28 739 154 € (EFRR,IPA) + spolufinancovanie
národné zdroje 5 071 615 €
 Prioritná os 5: Technická pomoc - 14 108 643 € (EFRR,IPA) + spolufinancovanie národné zdroje 4
391 835 €
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Minimálne požiadavky



Min. 3 partneri z 3 krajín
Výstupy aplikovateľné v praxi

Cieľ: Prispieť k vyššej miere územnej integrácie veľmi heterogénneho dunajského regiónu
prostredníctvom rozvoja a implementácie strategických rámcov a spoločných perspektív v
mnohých oblastiach, v ktorých nemožno účinne konať bez nadnárodných rámcov. Tam, kde
existuje povedomie o spoločných potrebách, výzvach a príležitostiach, môžu pilotné opatrenia
umožniť aktérom vyvinúť nové prístupy na spoločnom základe.

RO: Office for National Economic Planning Budapešť
Oprávnení prijímatelia:
Spoloční pre všetky prioritné osi  Miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie
zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou v daných oblastiach; sektorové
agentúry a regionálne rozvojové agentúry; siete, klastre a asociácie; výskumné a vývojové inštitúcie;
univerzity s výskumnými zariadeniami, organizácie na podporu podnikania; vysokoškolské
vzdelávanie; vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu; MVO; súkromné podniky
vrátane MSP
Prioritná os 1  Orgány zodpovedná za oblasť výskumu a inovácií; vzdelávania a odborného
vzdelávania
Prioritná os 2  Orgány zodpovedné za oblasť environmentálnej, turistiky a kultúry; regionálne
úrady cestovného ruchu a múzeá
Prioritná os 3  Orgány zodpovedné za oblasť dopravy a ekonomického rozvoja; poskytovatelia
infraštruktúry a verejných služieb (napr. verejnej osobnej dopravy); verejný a súkromný operátori
logistiky a verejnej osobnej dopravy; orgány zodpovedné za energetické otázky; sieťoví operátori a
dodávatelia
prioritná os 4  Poskytovatelia sociálnych služieb
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Rámcové aktivity:
Prioritná os 1:
 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
Prioritná os 2:
 2.1 Zlepšenie rámcov pre: zelená turistika; vývoj nových a existujúcich Kultúrnych ciest
v dunajskom regióne; podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva;
činnosti multikulturalizmu a kultúrnej výmeny; zníženie spotreby energie a emisií CO2 a spotreby
zdrojov
 2.2 Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
 2.3 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
Prioritná os 3:
 3.1 Lepšie prepojenie a podpora energetickej zodpovednosti; podpora dopravných systémov,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, bezpečné, podpora vyváženej dostupnosti mestských
a vidieckych oblastí
 3.2 Podpora zlepšenia energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti; rozvoj inteligentných
sietí v dunajskom regióne; národná integrácia energetických sietí; nadnárodná praktická
koordinácia
Prioritná os 4
 4.1 Podpora zlepšenia inštitucionálnych kapacít na riešenie významných spoločenských výziev;
výmena a prenos know-how v oblasti sociálnych politík; vytváranie zdravých miestnych komunít
 4.2 Podpora správy a implementácie Stratégie EÚ pre dunajský región
http://www.danube2014.gov.sk/dokumenty/

KOMUNITÁRNE PROGRAMY
Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie (3. pilier), ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce
a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík EÚ. Tieto programy
sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Vo väčšine prípadov za ne zodpovedá Európska
Komisia. Len pri vybraných programoch (programy s nepriamym centralizovaným riadením alebo
programy so zdieľaným riadením) je časť zodpovednosti prenesená aj na vnútroštátne orgány.
Komunitárne programy sa tematicky rozdeľujú do 7 oblastí:
1. Oblasť : Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport – ERASMUS + (podporogramy: Erasmus;
Leonardo DaVinci; Comenius; Grundtvig; Jean Monnet; Mládež v akcií)
2. Oblasť: Kultúra – KREATÍVNA EURÓPA (podporgramy: medzisektorová spolupráca; kultúra;
média)
3. Oblasť : Zamestnanosť a sociálna politika – PROGRAM ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNEJ INOVÁCIE
(spája programy PROGRESS; EURES; PROGRESS MICROFINANCE)
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4. Oblasť : Podnikanie a priemysel – PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ MALÝCH A
STREDNÝCH PODNIKOVCOSME
5. Oblasť: Veda, výskum, inovácie a energetika – HORIZON 2020
6. Oblasť: Životné prostredie – LIFE (podprogramy: Životné prostredie a Ochrana klímy)
7. Oblasť : Zdravotníctvo – ZDRAVIE PRE RAST
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

ERASMUS +
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Celková finančná
alokácia na ERASMUS + je 14 700 000 €.
Pokrýva celé vzdelávanie, odbornú prípravu, sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu;
spája 7 existujúcich programov do jedného rámca + špecifické akcie JEAN MONET a ŠPORT
Cieľ: Európa 2020: Znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky pod úroveň 10 %; umožniť, aby
najmenej 40 % osôb vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné
vzdelanie. Ciele v rámci: Stratégia ET 2020; Obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti
mládeže (2010-2018); Európsky rozmer v športe (najmä masový šport); Článok 2 Zmluvy o
Európskej únii
Decentralizované akcie: Národné agentúry
Centralizované akcie: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v
Bruseli (EACEA); Národné kancelárie ERASMUS +
Národná úroveň: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže; Národná agentúra programu Mládež v akcii;
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Oprávnení prijímatelia:
 Inštitúcie v oblasti vzdelávania (školy; vysoké školy; poskytovatelia vzdelávania dospelých a
odbornej prípravy a i.); neformálne skupiny (mládežník)
Rámcové aktivity:
 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; výmena inovácií a overených postupov; štúdium; odborná,
pracovná stáž; štruktúrované kurzy, hospitácie; školenia; podpora najmä masového šporrtu
http://www.erasmusplus.sk/prezentacie/2014/131127_Info_dni_ErasmusPlus/Erasmus+_info%20dni
_BA_ZV_KE.pdf
http://web.saaic.sk/erasmusplus/site/index.php?sw=41&submenu=2
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KREATÍVNA EURÓPA
Celkový finančná alokácia pre program KREATÍVNA EURÓPA je 1 801 000 €.
Nová generácia komunitných programov pre obdobie 2014 - 2020 spája doterajšie programy Kultúra
a Media a funguje pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe), na roky 2014-2020.

Cieľ: zvýšiť rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké
aktivity, profesionálov, spoločnosti a organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum
v Európe i mimo nej a zlepšiť ich zručnosti v digitálnom veku.
Program Kreatívna Európa tvoria tri podprogramy:
1. Podprogram Medzisektorovej spolupráce adresovaný všetkým kultúrnym sektorom a inštitúciám
kreatívneho priemyslu,
2. Podprogram KULTÚRA adresovaný kultúrnemu sektoru,
3. Podprogram MEDIA adresovaný audiovizuálnemu sektoru
Creative Europe Desk Slovensko
Oprávnení prijímatelia:
 Divadlá; múzeá; profesionálne združenia; univerzity; kultúrne inštitúty; verejné organizácie;
neziskové organizácie, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti kultúry a i.
Rámcové aktivity:
Podprogram MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE
 Prístup k ekonomickému zabezpečeniu malých a stredných podnikov a organizácií v európskom
kultúrnom a kreatívnom priestore; zvýšenie kapacity finančných inštitúcií pre potreby ocenenia
kultúrnych a kreatívnych projektov
Podprogram KULTÚRA
 medzinárodná podpora; cezhraničný pohyb kultúrnych diel; mobilita kultúrnych hráčov;
internacionalizovanie kariéry kreatívnych a kultúrnych hráčov v EÚ; programy kooperácie;
literárne preklady; podpora platformy pre objavujúce sa talenty
Podprogram MEDIA
 rozvoj obchodnej siete a využívania digitálnych technológií; podpora audiovizuálnych
producentov; medzinárodná koprodukčná spolupráca; tréning profesionálov; propagácia
http://www.aic.sk/aic/slovensko_kreativna_europa/
http://www.cedslovakia.eu/
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PROGRAM ZAMESTNANOSTI
A SOCIÁLNEJ INOVÁCIE
Celková finančná alokácia pre Program zamestnanosti a sociálnej inovácie je 919 469 000 € (ESF).
Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity, ktorý podporoval rozvoj a koordináciu politiky
EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, sociálnej ochrany, pracovných podmienok,
nediskriminácie a rodovej rovnosti
1. Os: PROGRESS – 61% z rozpočtu programu
2. Os: EURES – 18% z rozpočtu programu
3. Os: Mikrofinancovanie a Socialne podnikanie – 21% z rozpočtu programu
Cieľ: Podporovať vysokú úroveň kvality a udržateľnej zamestnanosti garantovať adekvátnu
sociálnu ochranu, bojovať proti sociálnej exklúzii a chudobe a zlepšiť pracovné podmienky.
Oprávnení prijímatelia:
 Národné, regionálne a lokálne inštitúcie/organizácie; služby zamestnanosti; špeciálne inštitúcie
riadiace sa právom EÚ; sociálny partneri; MVO; inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné
inštitúcie; expertné skupiny; Štatistický úrad SR; média
Rámcové aktivity:
 podporiť rozvoj systému adekvátnej sociálnej ochrany a politiky trhu pracovnej sily;
modernizovať EÚ legislatívu a zabezpečiť jej vykonávanie; spolupráca na národnej v oblasti
zamestnanosti a sociálnych záležitostí; mobilita;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

COSME
Celková finančná alokácia pre program COSME je 2 300 000 000€.
Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov zameraný na posilnenie
konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov v EÚ, na podporu podnikateľskej kultúry a podporu
zakladania a rastu MSP. Cieľom programu je zvýšiť prístup malých a stredných podnikov k finančným
zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského
prostredia.
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Program zabäzpečuje nadväznosť už prijatých iniciatív a opatrení v rámci programu pre podnikanie a
inovácie (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP), akou je Enterprise Europe Network
(Európska sieť podnikov), v nadväznosti na výsledky a získané poznatky.
Cieľ:
1. Zlepšenie prístupu MSP k financovaniu - 60% z rozpočtu
2. Zlepšenie prístupu na trhy - 21,5% z rozpočtu
3. Podpora podnikania - 11% z rozpočtu
4. Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov - 2,5% z rozpočtu

Oprávnení prijímatelia:
 Malé a stredné podniky
Rámcové aktivity:
 Zníženie administratívnej záťaže pre MSP, vzdelávanie; mentorovanie; informatívne a servisné
služby; lepšie využívanie IKT; workshopy; výmeny osvedčených postupov; poradenstvo

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

HORIZON 2020
Celková finančná alokácia pre program HORIZON 2020 je 77 000 000 000 €.
Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane
rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).
 1. Pilier – Excelentná veda – 31,73% z rozpočtu programu
 2. Pilier – Vedúce postavenie priemyslu – 22,09% z rozpočtu programu
 3. Pilier – Spoločenské výzvy – 38,53% z rozpočtu programu
Cieľ:
1. Zvýšenie excelentnosti vedeckej základne Európy a zaistenie stáleho toku výskumu svetovej
úrovne s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Európy.
2. Urobiť z Európy prostredníctvom podpory činností, ktorých náplň určia podniky, príťažlivejšie
miesto z hľadiska investícií do výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie).
3. Riešenie hlavných obáv občanov v Európe a mimo nej v oblastí technológie a disciplíny.
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Oprávnení prijímatelia:
 prípade bežných výskumných projektov je oprávneným žiadateľom konzorcium minimálne troch
právnických osôb. Každý subjekt musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej
krajine.
Medzinárodná spolupráca v rámci programu Horizont 2020 sa bude sústrediť na spoluprácu s tromi
hlavnými zoskupeniami štátov:
1. premyslené a rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky;
2. krajiny zahrnuté do procesu rozširovania EÚ a susedné krajiny;
3. rozvojové krajiny.
Rámcové aktivity:
1. Pilier
 Podpora najlepších myšlienok; rozvoj talentov v Európe; sprístupnenie prioritnej výskumnej
infraštruktúry pre výskumných pracovníkov a na zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových
výskumných pracovníkov
2. Pilier
 investície do kľúčových priemyselných technológií; maximalizovanie potenciálu rastu európskych
podnikov prostredníctvom poskytnutia primeraného financovania; pomoc inovatívnym MSP
dostať sa do svetovej špičky
3. Pilier
 Pilotné projekty, demonštračné činnosti, testovacie prostredia a podpora pre verejné
obstarávanie a trhového využitie v oblasti zdravie, demografické zmeny a zdravé prostredie;
potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a
bioekonomika; bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; inteligentná a integrovaná doprava
šetrná k životnému prostrediu; opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a
suroviny; inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti
http://h2020.cvtisr.sk/

LIFE
Celková finančná alokácia na program LIFE je 3 456 655 000 €.
Cieľ:
1. Silná väzba na priority EÚ: 7. EAP /environmentálny akčný program/, efektívne využívanie
zdrojov, strata biodiverzity, Adaptačná stratégia EÚ a ciele v oblasti mitigácie v rámci stratégie
Európa 2020.
2. LIFE ako katalyzátor, má byť platformou pre testovanie nových, lepších postupov realizovaných
na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.
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3. Podpora vykonávania EÚ politík v zriadených podprogramoch, čo má viesť k synergií a
doplnkovosti fondov EÚ, a súčinnosti financovania ochrany životného prostredia.
LIFE sa delí na 2 podprogramy:
 1. Životné prostredie – 2 592 491 250 €
 2. Ochrana klímy – 864 163 750 €
Národné kontaktné miesto pre LIFE: Ministerstvo životného prostredia SR
Oprávnení prijímatelia:
 Verejné a súkromné inštitúcie; mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia,
ochrany krajiny, efektívneho využívania zdrojov
Rámcové aktivity:
 Zadržiavanie prírodnej vody; manažment rizík povodní a sucha; integrované riadenie živín;
renaturalizácia morfológie; opatrenia na šetrenie vodou; predchádzanie tvorby odpadu
 Zavedenie systému zón nízkych emisií hluku; zníženie emisií v dôsledku spaľovania uhlia, biomasy
na vykurovanie; zníženie emisií v dôsledku poľnohospodárskej činnosti; podpora NATURA
http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnoupomocou/life/life-zakladne-informacie/strucna-historia-life-life/

ZDRAVIE PRE RAST
Celková alokácia na program ZDRAVIE PRE RAST je 449 400 000 €. Maximálne financovanie 60% vo
výnimočných prípadoch max. 80%.
Súčasťou politík EÚ je aj ochrana a zlepšenie ľudského zdravia, predchádzanie chorobám a eliminácia
zdrojov nebezpečenstva fyzického aj psychického zdravia.
Cieľ: Stratégia Spolu pre zdravie“ je v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je
premeniť EÚ na vedomostnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku pre rast vo všetkých oblastiach –
podmienkou čoho je populácia v dobrej zdravotnej kondícii.
 Tematická priorita 1: Podpora zdravia, predchádzanie chorobám a podpora prostredia vhodného
pre zdravý životný štýl.
 Tematická priorita 2: Ochrana obyvateľov EÚ pred vážnymi cezhraničnými zdravotnými
ohrozeniami.
 Tematická priorita 3:Prispieť k efektívnemu, udržateľnému a inovatívnemu zdravotnému
systému.
 Tematická priorita 4: Sprístupniť obyvateľom EÚ lepšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť.
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Oprávnení prijímatelia:
 Verejné a súkromné organizácie a inštitúcie; MVO; medzinárodné organizácie; súkromné
spoločnosti vybrané vo verejnom obstarávaní
Rámcové aktivity:
Tematická priorita 1:
 Podpora opatrení zameraných na prevenciu pred negatívnymi následkami tabaku, alkoholu,
psychickej neaktivity, nezdravých stravovacích návykov, užívaním drog
 Rozličné formy prevencie rakoviny, HIV/AIDS, legislatíva tabakových produktov
Tematická priorita 2:
 Legislatíva v oblasti prenosných chorôb a zdravotných ohrození; risk manažment; budovanie
kapacít; medzinárodná spolupráca
Tematická priorita 3:
 Inovácie v oblasti zdravia a e-riešenia; mobilita zdravotníckych profesionálov; prenos know-how
a príkladov dobrej praxe
Tematická priorita 4:
 Sieť, databáza a register ojedinelých chorôb; kvalitná zdravotná starostlivosť; poskytovanie
a šírenie informácií
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

ĎALŠIE KOMUNITÁRNE PROGRAMY V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020:

URBACT III
Celková finančná alokácia na program URBACT III je 74 302 000€ (EFRR + národné príspevky členov
EÚ, Švajčiarska a Nórska) + spolufinancovanie národné zdroje 22 022 555€ pre BSK
spolufinancovanie 70% .
Cieľ: Podpora integrovaného prístupu k udržateľnému mestskému rozvoju.
Oprávnení prijímatelia:
 mestá, regióny, univerzity a výskumné strediská, iné (na vlastné náklady)
URBACT Secretariat, Francúzsko

Rámcové aktivity:
 Zvýšenie kapacity miest a integrovaný prístup k mestskému rozvoju; udržateľné stratégie a akčné
plány v mestách; implementácia integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a
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akčných plánov v mestách; prístup k informáciám a šírenie know-how vo všetkých aspektoch
udržateľného rozvoja miest s cieľom zlepšiť politiku rozvoja miest.
http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/

INTEGROVANÝ UDRŽATEĽNÝ MESTKÝ ROZVOJ
Celková finančná alokácia pre program URBAN INNOVATIVE ACTIONS je 330 000 000 € (ESF;
CF;ERDF max 80%).

Cieľ: Identifikovať a testovať nové riešenia a klásť dôraz na tie mestské problémy, ktorých
dôležitosť bude v nasledujúcich rokoch rásť.
Oprávnení prijímatelia:
 Mestá s minimálnym počtom obyvateľov 50 000; zoskupenia miest s celkovým počtom najmenej
50 000 obyvateľov
Rámcové aktivity:
 Integrovaní územné investície
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_en.pdf

EURÓPA
ERASMUS
PRE OBČANOV
+
Celková finančná alokácia na program EURÓPA PRE OBČANOV je 185 500 000 €.
Komunitárny program „Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej
pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ.
Rozdelenie rozpočtu:
Akcia 1- Európska pamiatka: najmenej 20 %
Akcia 2 - Podpora demokracie a občianska participácia: približne 60 %
HORIZONTÁLNA AKCIA: Valorizácia: približne 10 %; Riadenie programu: približne 10%
Minimálna výška dotácie v tomto programe predstavuje 5 000 €.
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Cieľ: Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti; posilňovať
inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku
participáciu na úrovni EÚ.
Oprávnení prijímatelia:
 Miestne a regionálne orgány; neziskové organizácie; vzdelávacie; výskumné; kultúrne a
mládežnícke inštitúcie
Rámcové aktivity:
 Diskusné podujatia; konferencie; workshopy; umelecké dielne; športové podujatia; štúdie a iné
občianske aktivity rôznorodého charakteru
http://www.europapreobcanov.sk/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/

ĎALŠIE KOMUNITÁRNE PROGRAMY:
INICIATÍVA ZAMESTNANOSTI MLADÝCH: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=sk
PROGRAM ZDRAVÉHO RASTU: http://ec.europa.eu/health/programme/
NÁSTROJ NA PREPOJENIE EURÓPY: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
NÁSTROJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm
FOND PRE AZYL A MIGRÁCIU
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylummigration-integration-fund/index_en.htm
PROGRAM PRE SPOTREBITEĽA (CONSUMER PROGRAMME)
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm
COPERNICUS (GMES )
http://www.copernicus.eu/
NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI JADROVEJ BEZPEČNOSTI ( INSC )
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#insc
EURÓPSKY NÁSTROJ PRE DEMOKRACIU A ĽUDSKÉ PRÁVA
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#EIDHR
MECHANIZMUS CIVILNEJ OBRANY
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism
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