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Národný strategický referenčný rámec
programovací dokument a nástroj
štrukturálnych fondov

ako
na

základný
čerpanie

Národný strategický referenčný rámec v jeho schválenej
podobe (z rokovania Vlády SR 8.10.2006 so
zapracovanými pripomienkami)

Nové programovacie obdobie
NUTS II

Národný strategický referenčný rámec
na programovacie obdobie 2007 - 2013

stanovuje strategické priority, ktoré budú spolufinancované zo
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v období 2007 - 2013 v
nadväznosti na Strategické usmernenie Spoločenstva
dokument, ktorý zabezpečí, že pomoc z fondov EU bude využitá v
súlade s Kohéznou politikou EU na obdobie 2007 – 2013 a
stanovenými cieľmi:

 Konvergencia
 Regionálna
konkurencieschopnosť

zamestnanosť
 Európska územná spolupráca

a

Ciele kohéznej politiky
EÚ

Konvergencia[1]

Fondy Finančná alokácia pre Slovensko na daný
EÚ
cieľ kohéznej politiky EÚ v EUR
v stálych cenách roku v bežných cenách
2004
ŠF +
KF

9 638 999 602

10 911 601 421

ŠF

6 214 921 468

7 012 862 858

KF

3 424 078 134

3 898 738 563

ŠF

108 782 757 + transfer
z cieľa
Konvergencia
na výskum a vývoj
289 275 001

122 603 156
+
transfer
z cieľa
Konvergencia na
výskum
a vývoj
326 415 373

ŠF

201 606 786

227 284 545

ŠF +
KF

10 238 664 146

11 587 904 495

Regionálna
konkurencieschopnosť a
zamestnanosť[2],
Európska územná
spolupráca[3]
Celkom

PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRE ČERPANIE
ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV V SR
NA OBDOBIE 2007 - 2013
Národný strategický referenčný rámec konvergencia

OP
Doprava

OP

OP
Životné prostredie

OP
Výskum a vývoj

OP
Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

OP

Zdravotníctvo

Regionálny operačný
program

OP
Vzdelávanie

OP
Technická pomoc

OP

Informatizácia
spoločnosti

OP
BA kraj
OP
Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast

Operačný program

RO

SO/RO prvej úrovne

fond

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

regionálne SO/RO na úrovni
NUTS 2, resp. NUTS 3

ERDF

2.

Životné prostredie

MŽP SR

-

ERDF, KF

3.

Doprava

MDPT SR

-

ERDF, KF

4.

Informatizácia spoločnosti

ÚV SR

5.

Výskum a vývoj[1]

MŠ SR

6.

Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

MH SR

ERDF

7.

Zdravotníctvo

MZ SR

ERDF

8.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia[2]

MPSVR SR

implementačná agentúra pre
sociálnu politiku

ESF

9.

Vzdelávanie[3]

MŠ SR

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ, MZ SR

ESF

10.

Technická pomoc

MVRR SR

-

ERDF

11.

Bratislavský kraj

MVRR SR

-

ERDF

ERDF
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ

v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
[3]
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
[1]
[2]

ERDF

operačný program (OP)

špecifická priorita NSRR (ŠP)

Regionálny OP

regionálna infraštruktúra

OP Životné prostredie

environmentálna infraštruktúra a
ochrana životného prostredia

OP Doprava

dopravná infraštruktúra a verejná
osobná doprava

OP Informatizácia
spoločnosti

informatizácia spoločnosti

OP Výskum a vývoj[1]

fond

príspevok ES
ŠP

OP

1 445 000 000

1 445 000
000

ERDF
+ KF

1 800 000 000

1 800 000
000

ERDF

*

KF

*

ERDF

ERDF
+ KF

3 206 904 595

ERDF

*

KF

*

3 206 904
595

ERDF

993 095 405

993 095
405

výskum a vývoj

ERDF

683 000 000

883 000 000

infraštruktúra vysokých škôl

ERDF

200 000 000

OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

ERDF

772 000 000

772 000 000

OP Zdravotníctvo

modernizácia zdravotníctva

ERDF

250 000 000

250 000 000

OP Vzdelávanie[2]

moderné vzdelávanie pre znalostnú
spoločnosť

ESF

600 000 000

600 000 000

OP Zamestnanosť a
sociálna inklúzia[3]

podpora rastu zamestnanosti a
sociálnej inklúzie

ESF

864 000 000

864 000 000

ERDF

97 601 421

97 601 421

OP Technická pomoc

P

infraštruktúra

ER
DF

59 000
000

inovácie a informatizácia

ER
DF

23 000
000

výskum a vývoj

ER
DF

326 415
373

infraštruktúra vysokých škôl

ER
DF

5 000 000

moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ES
F

17 801
578

17 801
578

podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ES
F

17 801
578

17 801
578

449 018
529

449 018
529

priorita

OP Bratislavský kraj

OP Výskum a vývoj[1]

OP Vzdelávanie[2]
OP Zamestnanosť a
sociálna inklúzia[3]

príspevok ES

f
on
d

operačný program
(OP)

celkom fondy v NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť

OP
82 000
000

331 415
373

OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre výskum a vývoj v
Bratislavskom kraji a pre infraštruktúru vysokých škôl v Bratislavskom kraji
[2]
OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
[1]

[3]

Horizontálna priorita

A. marginalizované rómske komunity

B. rovnosť príležitostí

C. trvalo udržateľný rozvoj

D. informačná spoločnosť

Zmeny programovacieho obdobia 2007 - 2013







Viac operačných programov – spolu 11 programov
Vyšší objem finančných prostriedkov -vyše 400 mld. SK
Menej finančných nástrojov – 3 finančné nástroje
(ERDF, Kohézny fond, Európsky sociálny fond)
Dlhšie programovacie obdobie – 7 rokov (dlhšie
projekty??)
Nová európska legislatíva – nové nariadenia pre ESF,
KF a ERDF
Programovanie na úrovni NUTS II – samosprávne kraje
resp. 4 NUTS II regióny

Bratislavský samosprávny kraj –
operačné programy
spolufinancované z ESF a ERDF
1. Operačný program Bratislavský kraj (ERDF)
2. Cieľ konvergencia - transfer prostriedkov pre BSK
OP Vzdelávanie (ESF)
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF)
OP Výskum a vývoj (ERDF)
spolu 449 018 529 EUR

Regionálny operačný program (okrem BSK)
Prioritné osi programu
1 Infraštruktúra
vzdelávania

2 Infraštruktúra sociálnych
služieb a
sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately
3 Infraštruktúra
pamäťových
a fondových inštitúcií
na regionálnej
a miestnej úrovni
a revitalizácia
4 Podpora
pamiatkového fondu
konkurencieschopnosti
a inovatívnej kapacity
regiónov
5 Infraštruktúra
cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb
7 Technická pomoc

Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
3.1.služieb
Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy stavebného fondu
nekomerčných záchranných služieb a modernizácia ich
vnútorného vybavenia

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

Zamestnanosť a soc. inklúzia
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

1.Podpora rastu zamestnanosti

1.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske skupiny

ESF

1.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé
deti
1.4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
1.5 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

2. Podpora sociálnej inklúzie

2.1 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb,
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti a
zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom
kraji

3. Podpora rastu zamestnanosti a 3.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych
služieb a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh
sociálnej
inklúzie
práce v Bratislavskom kraji
v Bratislavskom kraji
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
3.4. Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti pre
znalostnú spoločnosť

ESF

Vzdelávanie
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja
znalostnej spoločnosti
1 Moderné vzdelávanie pre
znalostnú spoločnosť

1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako základný
princíp znalostnej spoločnosti

ESF

1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované
rómske komunity

2 Moderné vzdelávanie pre
znalostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj

3 Technická pomoc

2.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský
kraj
2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja
prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného
vzdelávania

ESF

ESF

Operačný program Výskum a vývoj
Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF)
vrátane BSK
Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ
1 Výskum a vývoj vrátane súvisiacej infraštruktúry vysokých škôl

2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji
3 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb
prostredníctvom inovácií

Operačné programy –
oblasť vzdelávania a zamestnanosti
Európsky sociálny fond (ESF) vrátane BSK
Operačný program VZDELÁVANIE
1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
2 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj

Operačný program ZAMESTNANOSŤ a
SOCIÁLNA INKLÚZIA
1 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie
2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie pre
Bratislavský kraj

Operačný program
Bratislavský kraj – len ERDF
Prioritné osi
programu

Opatrenia

1.1 Obnova a rozvoj školskej
infraštruktúry (ZŠ, SŠ)
1.2 Podpora investícií do
1
ochrany životného
Infraštruktúr
prostredia
1.3 Modernizácia a rozvoj ciest
a
II. a III. triedy
1.4 Regenerácia sídiel
2.1 Inovácie a technologické
2 Inovácie a
transfery
informatizáci
2.2 Informatizácia spoločnosti
a
3 Technická pomoc

F
o
n
d
E
R
D
F
E
R
D
EF
R

Nová politika pre rozvoj vidieka
(new Rural Development Policy)





Zlepšiť konkurencieschopnosť agro - potravinového reťazca
Zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja manažmentu krajiny a
pôdy
Hospodárska diverzifikácia a lokálny manažment
To všetko prispieva k trvaloudržateľnému

rozvoju, rastu a zamestnanosti!

LLL – LABORATÓRIA PRE INOVÁCIE A POKROK NA
BÁZE PARTNERSTVA
Hlavným cieľom LLL je:
Prispieť prostredníctvom celoživotného vzdelania k
rozvoju spoločnosti založenej na vedomostiach
Trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju
Viac a lepším pracovným miestam
K sociálnej kohézii
Pri ochrane životného prostredia pre budúce generácie !

Lifelong Learning – program EU
Celoživotné vzdelávanie
Systémy Celoživotného vzdelávania



Ako súčasť zvyšovania adaptability
pracovníkov a podnikov (hlavné MSP)
Konkrétne bude podporovať investície do
ľudských
zdrojov
zo
strany
podnikateľského sektora, s dôrazom na
MSP a na samotných zamestnancov

INTERREG – cezhraničná, medziregionálna a
nadnárodná spolupráca
Cieľ: Európska územná spolupráca- podpora
harmonického a vyváženého rozvoja územia EU
–
–
–
–

Forma:
Projekty cezhraničnej spolupráce
Integrovaný nadnárodný rozvoj regiónov
Siete rozvoja a výmeny v interregióne

ERDF (vyše 200 mil. EUR pre celé Slovensko)

INTERREG - pokračovanie
INTERREG, viacročné projekty pre trvalo udržateľný rozvoj
Spolufinancovanie, Partnerstvo
Témy:
Výskum, vývoj
Informačná spoločnosť
Životné prostredie
Prevencia rizík
Integrované vodné hospodárstvo
Princíp: Odstraňovanie hraníc ako bariéry pre
spoluprácu

Interreg, návrh OP SR - AT
P1 Učiaci sa región a ekonomická
konkurenciaschopnosť

P2 Dostupnosť a udržateľný rozvoj

1.1cezhraničná spolupráca MSP,
spolupráca v oblasti výskumu a
vývoja

2.1Doprava a regionálna dostupnosť
(plánovanie organizácia dopravy a
logistika)

1.2Kultúrna spolupráca, spolupráca v
oblasti cestovného ruchu

2.2Udržateľný rozvoj a a dobrá správa

1.3Vzdelávanie, kvalifikácia,
integrácia trhov práce

2.3Spolupráca a spoločné riadenie
chránených oblastí

1.4 Sociálna dimenzia integrácia
(sociálne a zdravotnícke služby)

2.4Obnoviteľné zdroje energie a
energetická návratnosť, ochrana
živ. prostredia a riadenie rizík

Ďakujem za pozornosť!

