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Partnerská dohoda je hotová a schválená 
vládou. Ministerstvo regionálneho rozvoja 
teraz na dvoch frontoch diskutuje o detailoch 
Programu Slovensko: v Bruseli s eurokomisiou 
a doma s budúcimi prijímateľmi. Čo nové 
vieme o budúcom programovom období?

Portál EURACTIV Slovensko prináša ďalšiu 
špeciálnu sériu článkov k príprave nového 
programového obdobia v eurofondoch, ktorá 
vstupuje do záverečnej fázy.
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Členské štáty môžu  
na odstrihnutie od ruských 

energií využiť nové eurofondy  
aj agrodotácie

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

Ilustračný obrázok/Predsedníčka Európskej komisie (EK)  
Ursula von der Leyenová (vpravo) a slovenský premiér Eduard Heger. 

[FOTO TASR/Úrad vlády SR]
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Plán REPowerEU umožňuje člen-
ským štátom premiestniť 12,5 
percenta prostriedkov z bu-

dúcich eurofondov a agrodotácií do 
plánu obnovy, kde by sa mali využiť 
na zníženie závislosti od ruských fo-
sílnych palív. Slovensko by z kohéznej 
politiky mohlo uvoľniť 1,5 miliardy eur 
a z poľnohospodárskej politiky ďalších 
160 miliónov eur. O peniaze by tak 
mohli prísť samosprávy aj farmári.

Európska komisia v stredu (18. 
mája) predstavila plán REPowerEU 
na odstrihnutie Európy od ruských 
fosílnych palív do roku 2027. Straté-
gia počíta s vyše 300 miliardovými 
investíciami, ktoré pôjdu na diverzi-
fikáciu dodávok energie, zrýchlené 
zavádzanie energie z obnoviteľných 
zdrojov a opatrení na úspory energie.

Transformačný plán môže okrem 
iného výrazne ovplyvniť financova-
nie regionálneho rozvoja a domáceho 
agropotravinárskeho sektora.

Návrh Komisie na zníženie závis-
losti od energií z Ruska dáva člen-
ským štátom možnosť dobrovoľne 
presunúť aj prostriedky z dvoch naj-
väčších európskych programov: Ko-
héznej politiky EÚ a Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky EÚ (SPP).

Inak povedané, Slovensko môže 
transformáciu zaplatiť z  eurofondov 
a  agrodotácií určených pre poľnohos-
podárov a rozvoj vidieka do roku 2027.

Konkrétne  návrh Komisie umož-
ňuje  štátom EÚ premiestniť 12,5 per-
centa z eurofondovej alokácie na 

programové obdobie 2021 až 2027 do 
Národného plánu obnovy a odolnos-
ti. Tam by sa presunuté peniaze mali 
využiť na opatrenia, ktoré umožnia 
krajine odstrihnúť sa od ruských fo-
sílnych palív.

Slovensko bude mať z budúcich eu-
rofondov na nasledujúcich sedem ro-
kov k dispozícii 12,6 miliardy eur. Plán 
REPowerEU teda vláde dáva možnosť 
takto premiestniť vyše 1,5 miliardy eur.

Rovnako je to s transferom z ag-
ropolitiky EÚ. Krajiny EÚ môžu z jej 
druhého piliera, teda z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre roz-
voj vidieka (tiež Program rozvoja vi-
dieka), presmerovať do plánu obno-
vy 12,5 percenta alokácie. V prípade 
Slovenska by farmári a vidiek mohli 
prísť o 163 miliónov eur.

Ako píše Komisia v oznámení, pe-
niaze by v sektore ostali, no išli by na 
iné investície a opatrenia potrebné na 
energetickú transformáciu.

„Nástroj urýchli implementá-
ciu príslušných projektov a umožní 
poľnohospodárom získať potrebnú 
finančnú podporu na zníženie použí-
vania syntetických hnojív a zvýšenie 
produkcie trvalo udržateľného bio-
metánu alebo obnoviteľnej energie,“ 
tvrdí exekutíva EÚ.

CITLIVÁ OTÁZKA
Zatiaľ nie je jasné, ako sa k  tejto 

možnosti postaví vláda a zodpovedné 
ministerstvá. Podľa informácií por-
tálu EURACTIV Slovensko ale návrh 
Komisie mení dynamiku prípravy 
programového obdobia v obidvoch po-
litikách.

Ministerstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a  informatizácie (MI-
RRI) v  súčasnosti pracuje na  Progra-
me Slovensko, čiže podrobnom 
sedemročnom pláne na využitie eu-
rofondov. Materiál nedávno prešiel 
pripomienkovým konaním a čaká na 
schválenie vládou a následný súhlas 
Európskej komisie.

Ministerstvu pôdohospodárstva 
takisto vrcholia práce na  Strategic-
kom pláne pre SPP, päťročnej agrodo-
tačnej stratégie. Po tom, čo rezort vo 
februári poslal dokument do Bruselu, 
stále čaká na hodnotenie Európskej 
komisie. Z jej  informačného portá-
lu  vyplýva, že Slovensko je medzi 
poslednými piatimi krajinami, ktoré 
ešte nedostali pripomienky európ-
skych úradníkov.

Dá sa očakávať, že otázka presu-
nov bude citlivou politickou témou 
najbližších dní. Program Slovensko 
napríklad už počíta s prvými návr-
hmi alokácií na jednotlivé politické 
ciele, ale aj s alokáciami pre regióny 
a mestá. Keby sa vláda rozhodla pre 
presun, peniaze logicky bude musieť 
ubrať jednotlivým cieľom (a teda aj 
ministerstvám) alebo samosprávam.

Zaujímavá je situácia aj v poľno-
hospodárskej politike. Práve druhý 
pilier agrorezort používa ako hlavný 
argument, keď hovorí o zvýšenej fi-
nančnej podpore odvetvia, keďže od 
roku 2023 ho štát bude spolufinanco-
vať vyššími príspevkami. Ak by vy-
padla časť peňazí z Programu rozvoja 
vidieka, tento argument by zrejme 
stratil platnosť. n
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Č L Á N O K

Vláda schválila spoločný 
eurofondový program  

pre deväť krajín
A u t o r :  E U R A C T I V. s k  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok/Rekonštrukčné práce hradu Branč v okrese Senica 
sa realizovali v rámci cezhraničnej spolupráce s moravským mestom 

Rousínov. [FOTO TASR/Štefan Puškáš]
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Rozpočet programu Interreg 
Stredná Európa bude 281 milió-
nov eur. Je financovaný z euro-

fondov a jeho cieľom je podporiť vznik 
projektov cezhraničnej spolupráce.

Vláda vo štvrtok (26. mája) schvá-
lila ďalší cezhraničný eurofondový 
program.  Program Interreg Stredná 
Európa zapojí až 81 regiónov z devia-
tich krajín EÚ: ide o regióny Rakúska, 
Chorvátska, Českej republiky, Maďar-
ska, Poľska, Slovenska, Slovinska a 
vybrané regióny v Nemecku a Talian-
sku. V  počte spolupracujúcich krajín 
a regiónov ide o najväčší medzinárod-
ný program, v ktorom bude Slovensko 
zapojené.

Celkový rozpočet programu je 281 
miliónov eur. Financovaný je hlavne 
z najväčšieho fondu Kohéznej politiky 
EÚ, Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, ktorý poskytne 224 miliónov 
eur, zvyšok doplatia zapojené krajiny 
a prijímatelia podpory a jeho rozpočet 
bude mať hodnotu 281 miliónov eur. 
Tieto peniaze by sa mali na projekty 
rozdeliť rovnomerne do všetkých za-
pojených krajín.

O ČOM SÚ NADNÁRODNÉ 
PROGRAMY
Schválený program je súčasťou 

cezhraničnej spolupráce, ktorá je od 
roku 1990 dôležitou súčasťou Ko-
héznej politiky EÚ. Zámerom je, aby 
krajiny EÚ spoločne tvorili projekty, 
ktoré im pomôžu riešiť zdieľané, spo-
ločenské a hospodárske problémy.

To je podľa predkladacej správy aj 
cieľom tohto programu. „Poslaním 
Programu je spájať štáty, regióny, 
mestá a obce za hranicami tak, aby 
dokázali nájsť vhodné riešenia pre 
svojich občanov spravodlivým a rov-
nocenným spôsobom. Program po-
vzbudzuje a podporuje nadnárodnú 
spoluprácu tak, aby regióny zvýšili 

svoju odolnosť voči spoločným vý-
zvam, ktoré nepoznajú hranice a 
ktoré nemožno vyriešiť samostatne,“ 
píše sa správe.

Všetci uchádzači o eurofondy z 
tohto programu preto musia sľúbiť, že 
do projektu zahrnú partnerov aspoň z 
troch krajín. Zapojiť sa môžu národ-
né, regionálne alebo miestne inšti-
túcie, univerzity, výskumné ústavy, 
súkromné firmy, ale aj mimovládne 
organizácie.

Riadiacim orgánom celého progra-
mu je mesto Viedeň.

STARÝ A NOVÝ PROGRAM
Program Stredná Európa fungoval 

už v predošlom programovom období 
2014 až 2020. Za sedem rokov v  de-
viatich krajinách podporil vznik 138 
projektov. V priemere bolo do nich za-
pojených 11 partnerov zo šiestich kra-
jín. Priemerná cena jedného projektu 
bola 1,8 milióna eur.

Zo  zverejnených informácií  na 
stránke sa na Slovensku do spoločných 
projektov v rámci programu Stredná 
Európa – väčšinou v pozícii projekto-
vých, nie vedúcich partnerov – zapojila 
zhruba osemdesiatka riešiteľov.

Ako informuje Ministerstvo in-
vestícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie (MIRRI), program doteraz 
pomáhal napríklad pri ochrane lesov 
pred zmenou klímy či ochrane histo-
rických pamiatok. Projekt SUSTREE 
vďaka spolupráci so zahraničnými 
lesníkmi umožnil v slovenských le-
soch používať semená a sadenice ty-
pických slovenských drevín, ktoré 
ale pochádzali z teplejších a suchších 
regiónov, kde sa stromy prispôsobili 
zmenenej klíme, ktorá čoskoro dorazí 
aj na Slovensko.

Podporu získal aj  projekt RUINS, 
ktorého cieľom je vdýchnuť nový ži-
vot stredovekým ruinám prostred-
níctvom moderného riadenia a no-
vého využitia. Podporu z projektu v 
hodnote takmer 140 tisíc eur získala 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bys-
trici, ktorá podporu využila na obno-
vu pevnosti Bzovík.

Nový Program na obdobie 2021 až 
2027 má štyri hlavné priority, ktoré 
súvisia s kľúčovými politickými cieľ-
mi v eurofondoch, na ktorých sa na 
nasledujúcich sedem rokov dohodla 
Európska únia.

Tou najdôležitejšou sú zelené in-
vestície, kam pôjde až 141 miliónov 
eur. Odborníci zo zapojených regió-
nov si môžu vymieňať skúsenosti s 
najlepšími riešeniami, ako sa pripra-
viť na zmenu klímy v mestách a spo-
ločne tvoriť aj adaptačné stratégie. 
Rovnako spoluprácu môžu využiť pri 
projektoch energetickej efektívnosti, 
odpadového hospodárstva či ochrany 
biodiverzity.

Druhou oblasťou je podpora spo-
lupráce v  oblasti vedy a  výskumu 
a transfer ich výsledkov a technológií 
pre malé a stredné podniky.

Treťou prioritou je doprava. In-
vestície by mali smerovať do zlepše-
nia dopravného spojenia vidieckych 
a okrajových regiónov na hlavné eu-
rópske dopravné koridory.

No a nakoniec by sa finančná pod-
pora mala využiť aj na administratív-
nej spolupráce a  administratívnych 
kapacít zapojených regiónov. To by 
malo pomôcť tvorbe integrovaných 
stratégií a investícií, ktoré budú v no-
vom programovom období pre slo-
venské samosprávy v  eurofondoch 
novinkou.

Program Interreg Stredná Euró-
pa je už šiestym schváleným operač-
ným programom pre nové eurofon-
dové obdobie. Ešte koncom marca 
vláda schválila päť eurofondových 
programov spolupráce – Interreg Slo-
vensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, 
Maďarsko-Slovensko a program 
NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumun-
sko-Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Ich 
rozpočty v súhrne majú hodnotu viac 
ako 568 miliónov eur. n
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Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS). [EURACTIV/Adam Bajla]

R O Z H O V O R

Michal Kaliňák: Vláda musí čo najskôr 
rokovať s Komisiou o predĺžení 

eurofondového obdobia
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň    |  E U R A C T I V. s k
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Vyčerpať osem miliárd eur 
za jeden a pol roka sa nedá, 
myslí si MICHAL KALIŇÁK 

zo ZMOS. „Mnohé projekty sú  národ-
ného charakteru, realizované rôznymi 
konzorciami z iných štátov. Aj staré 
členské štáty by preto pomohli svojej 
ekonomike, ak by podporili predĺženie 
programového obdobia,“ hovorí.

Michal Kaliňák je ústredným riadi-
teľom kancelárie Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS). 

Ako v roku 2022 bežný starosta 
alebo primátor vníma eurofondy? 
Vidí ich ešte stále ako príležitosť na 
rozvoj alebo je to pre neho skôr zdroj 
stresu, obáv a problémov?

Ak by som mal hovoriť za obrov-
skú skupinu starostov a primátorov, 
ide skôr o druhú možnosť, pretože 
samospráva je ešte stále v eurofon-
dovej depresii. Sme vo finále ďalšieho 
programového obdobia a vidíme, že 
sa opakujú rovnaké chyby ako v tých 
predošlých, hoci sú verejné investície 
z osemdesiat percent financované z 
európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov. Aj napriek debyro-
kratizácii sme ešte ďaleko od toho, čo 
potrebujeme.

Ako sa eurofondová depresia preja-
vuje v práci bežnej samosprávy?

Napríklad tým, že sa samosprávy 
prestávajú zaujímať o eurofondové 
výzvy, pretože sa obávajú   korekcií 
(krátenie platieb v prípade zistenia 
chýb v projekte, pozn. red.). Mnohé, 
relatívne malé projekty, sa úž dva a 
pol roka nerealizujú, napriek tomu, 
že sú schválené. Ide napríklad o vý-
zvu „WiFi pre teba“, ktorá stále nie 
je súčasťou verejných priestranstiev 
obcí.

Ďalším príkladom sú samosprávy, 
ktoré s úspešnými projektami čakali 
na finálnu bodku od ministerstva tak 
dlho, že dnes majú dilemu, akým spô-
sobom zrealizovať projekt alebo pre-
svedčiť víťaznú stavebnú firmu, aby 
z investičného projektu neodišla. To 
všetko sa podpísalo pod nezrozumi-
teľnosť a nedôveryhodnosť eurofon-
dov. To isté platí aj pre tvorbu nového 
Programu Slovensko (jediný operač-
ný program v programovom období 
2021 až 2027, pozn. red.), čo prehlbuje 

nedôveru samospráv k finančným ná-
strojom z eurofondov.

Skúsme sa na to pozrieť konkrét-
nejšie. Použime ako príklad sta-
rostu stredne veľ kej obce, ktorý sa 
rozhodne za eurofondy vybudovať 
novú kanalizáciu alebo opraviť 
miestnu verejnú budovu. Najskôr si 
zistí, či na niečo také existuje výzva 
alebo bude v budúcnosti vyhlásená, 
preštuduje si jej podmienky, zváži, 
či na to bude mať v obecnom rozpoč-
te prostriedky, keďže finančná spo-
luúčasť prijímateľa je podmienkou, 
potom sa s projektom prihlási na 
jednom z ministerstiev, súťaží s os-
tatnými starostami, čaká na vyhod-
notenie žiadosti. Ak projekt získa, 
prichádza na rad implementácia, 
teda verejné obstarávanie, násled-
ne niekoľ konásobná kontrola súťa-
že, realizácia projektu a niekde na 
konci toho celého sú sľúbené plat-
by. Kde v tomto procese sa dnes sta-
rosta najviac natrápi?  

Natrápi sa v  každej fáze. Veľa sa-
mospráv sa orientuje na Integrovaný 
regionálny operačný program (IROP), 
ktorý je pre mnohé obce a mestá dôle-
žitý z hľadiska výziev na základnú in-
fraštruktúru. Minulý rok sa záväzný 
harmonogram výziev menil päťkrát a 
obce a mestá už nevedeli, či môžu po-
čítať s výzvami, ktoré potrebujú.

V roku 2022 takmer päťsto sloven-
ských obcí nemá kanalizáciu, takmer 
tretina samospráv nemá pokryté 
územie vodovodom a  kanalizáciou 
a  máme aj desiatky obcí, ktoré majú 
problém s  pitnou vodou. Minulý rok 
rezort životného prostredia zverejnil 
iba jednu výzvu na budovanie vodo-
vodov a kanalizácií, a to v objeme asi 
11 miliónov eur, čo stačí pre potreby 
jednej obce. Operačný program kva-
lita životného prostredia (OP KŽP) má 
aktuálne čerpanie asi 52 percent, aj to 
prehlbuje rozdiely a  znižuje kvalitu 
verejných služieb.

Leží teda hlavný problém čerpania 
na riadiacich orgánoch, teda minis-
terstvách? 

Eurofondy majú zmysel, ak doká-
žeme každú výzvu spárovať s  opráv-

nenými požiadavkami územia. Jed-
ným z  najväčších žiadateľov o  euro-
fondy sú práve mestá, obce a  samo-
správne kraje. Ministerstvá by preto 
mali vo výzvach zohľadňovať ich po-
žiadavky. Ak máme obrovskú skupi-
nu samospráv bez vodovodu a kanali-
zácie a  bojujeme s  obrovským inves-
tičným dlhom vo verejných budovách 
z  hľadiska energetickej náročnosti, 
pričom  OP KŽP je vyčerpaný len z  52 
percent, tak niečo nie je v poriadku.

Ak necelých 20 mesiacov pred 
koncom programového obdobia 
máme v IROP vyčerpaných 47 percent 
prostriedkov a vieme, že desiatky 
obcí majú viac ako dva roky problém 
s banalitou ako projekt na „WiFi pre 
teba“,  je to dôkaz, že máme obrovský 
problém, ktorý prehlbuje eurofon-
dovú depresiu. Vysielame signál do 
Bruselu, že nemáme predstavu o tom, 
ako efektívne využiť eurofondy.

Nie je v niektorých prípadoch chyba 
aj na strane starostov v tom, že ne-
podávajú kvalitné projekty, alebo 
v nich majú veľa chýb? 

Chyba je aj na strane starostov, pri-
mátorov a úradníkov, no je ťažké pove-
dať aký podiel viny nesú za výsledok. 
Pod zlé čerpanie sa často podpísali aj 
vlny eufórie. Pod chybovosť zo strany 
samospráv sa podpísalo aj to, že veľa-
krát nešli do výziev preto, že by ich po-
trebovali, ale preto, že spolufinanco-
vanie projektu bolo pre nich výhodné.

Starosta si povedal: síce až tak 
projekt nepotrebujem, no pôjdem do 
neho, lebo za 5 eur získam ďalších 95, 
budem mať veľkú investíciu a nejak 
tých päť rokov povinnej udržateľnosti 
pretrpím. Teraz sa ale miera spolufi-
nancovania zvýši, čo vytvorí tlak na 
kvalitu rozhodovania a pripravenosť 
samospráv.

Podľa posledných  údajov o imple-
mentácii eurofondov  máme 18 me-
siacov pred oficiálnym záverom 
programového obdobia vyčerpanú 
približne polovicu alokácie. Keď sa 
pozrieme na IROP, tam je to 40 per-
cent. Za jeden a pol roka musíme 
vyčerpať toľ ko eurofondov ako za do-
terajších 9 rokov. Je to niečo prirodze-
né, čo vyplýva z politiky súdržnosti 
ako je stanovená na európskej úrovni, 
alebo je to náš špecifický problém?
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Špecificky na Slovensku sa rovna-
ká situácia opakuje každé programo-
vé obdobie, a vyzerá to, že to aktuálne 
nebude výnimkou. Je veľký predpo-
klad, že sa nám eurofondy nepodarí 
vyčerpať. Podľa správy Najvyššieho 
kontrolného úradu doba medzi vy-
daním stavebného povolenia až po 
kolaudáciu trvá 20 mesiacov. Takže 
ani keby sme dnes vyhlásili výzvy 
a zajtra by boli všetky projekty úspeš-
né, nemali by sme kapacitu peniaze 
vyčerpať.

Ten problém sa opakuje, preto-
že Slovensku chýbajú kľúčové stra-
tegické dokumenty, o ktoré by sme 
sa opierali pri prepájaní národných 
priorít s eurofondovými výzvami a 
peniazmi. Sme poslednou krajinou z 
V4, ktorá nemá schválený operačný 
program, pričom krajiny ako Poľsko, 
Česko a Maďarsko majú k dispozícii 
veľmi veľa takýchto strategických do-
kumentov.

Ministerka Veronika Remišová na-
stúpila do funkcie v čase, keď už 
čerpanie bolo v zlom stave, a od za-
čiatku si za jeden z hlavných cieľov 
svojho mandátu zobrala zjednodu-
šenie systému v eurofondoch. Na 
úrovni vlády sa prijal krízový ma-
nažment eurofondov, zároveň bolo 
prijatých päť antibyrokratických 
balíčkov, menil sa základný euro-
fondový zákon aj pravidlá vo verej-
nom obstarávaní. Je pre starostov 
čerpanie jednoduchšie po týchto 
zmenách? 

Spravila sa pomerne veľká séria 
zmien, ktoré mali zlepšiť čerpanie eu-
rofondov, no k radikálnym zmenám 
nedošlo. Nedokážeme pružne vyhla-
sovať výzvy. Teraz máme v realizácii 
projekty, na ktoré sa výzvy vyhlaso-
vali pred dvomi rokmi. Dobu vyhla-
sovania výziev sme zaspali na niekoľ-
ko mesiacov. Najlepším príkladom je 
rozširovanie kapacít v materských 
a základných školách. Keďže obce a 
mestá na to nemali peniaze, čakali na 
konkrétne výzvy ministerstiev. Tie 
ale prišli vo veľmi malom objeme a 
pomaly, čím sme stratili veľa času. Aj 
preto je ťažké hodnotiť prínos antiby-
rokratických balíčkov.

Máme dnes mnoho samospráv, 
ktoré dali podnet na súd, pretože im 
hrozia vysoké sankcie za to, že mi-

nisterstvo im schválilo proces ob-
starávania, no neskôr ho rozporoval 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 
Úspechom preto bude novela zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorá zabez-
pečí, aby úrad pre verejné obstaráva-
nie bol jedinou autoritou pri posudzo-
vaní projektov.

Zatiaľ ale samosprávy zjednoduše-
nie nepocítili?

Nepocítili, a to aj preto, že ostatné 
dva roky bolo zverejňovaných pomer-
ne málo eurofondových výziev, a tiež 
preto, že stále nevieme, do akej mie-
ry dokážu rezorty vyhlasovať výzvy 
podľa záväzného harmonogramu.

Jeden z  problémov, ktorý ešte pre-
hĺbil čerpanie eurofondov je zdra-
žovanie stavebných materiálov. O 
koľ ko sa mestám a  obciam predra-
žili eurofondové projekty?

Náš odhad je asi 120 miliónov eur. 
Hoci sme na to poukázali už minulý 
rok v  apríli, nič sa nezmenilo. Teraz 
firmy vo veľkom odstupujú od zmlúv 
a ministerstvá sú z toho v šoku. Prob-
lém sa dnes týka už aj niektorých 
národných projektov. Rezorty sme 
žiadali o legislatívne zmeny, aby bolo 
možné dofinancovať nárast cien. 
Zároveň vyčerpanie eurofondov po-
môže aj stavebnému priemyslu a štát 
ešte získa na dani z pridanej hodnoty. 
Podporíme tým aj verejné investície, 
respektíve znížime modernizačný 
dlh.

Aký je v  súčasnosti postup samo-
správ? Berú si na dofinancovanie 
úvery, používajú vlastné zdroje 
alebo je častejší jav, že od projektu 
odstúpia? 

Keďže došlo k legislatívnym zme-
nám, čakajú na ďalší vývoj (parla-
ment v  máji na návrh MIRRI  schvá-
lil  novelu zákona o eurofondoch, 
ktorá umožní navýšiť financie pre 
projekty, pozn. red.). Na ďalšie zmeny 
je potrebné rozhodnutie ÚVO a rov-
nako aj rezortu dopravy, na čo máme 
čas do polovice júla. Aby bola mož-
nosť dofinancovať stavebný materiál 
do úrovne 50 percent, potrebujeme 
jasný signál z rezortu investícií, aby 
informoval samosprávy a stavebný 
priemysel, nech zachovajú rozvahu a 
neodstupovali od týchto zmlúv.

Na vyčerpanie ôsmich miliárd eur 
máme jeden a  pol roka. Dá sa to 
vôbec stihnúť? 

Nedá. Otázkou zostáva, aký veľký 
objem peňazí Bruselu vrátime a  čo 
všetko stihneme spraviť. Časť euro-
fondov sa presunie na pomoc Ukraji-
ne a snáď sa nám ešte podarí za osem 
mesiacov niečo dočerpať, ale stále 
si zaslúžime medailu za nečerpanie 
eurofondov. Najhoršie je, že toto oce-
nenie nám patrí v každom programo-
vom období.

Problémy v  súvislosti s rastúcimi 
cenami materiálov majú aj iné člen-
ské štáty. Český minister digitali-
zácie a  regionálneho rozvoja Ivan 
Bartoš už Úniu žiada, aby progra-
mové obdobie predĺžila o rok. To by 
ste podporili? 

Presne to sme navrhovali už mi-
nulý rok v  apríli, keď sme prvýkrát 
hovorili o  riziku navýšených cien 
stavebných materiálov. Chceli sme, 
aby Slovensko pre pandémiu a  spo-
malené tempo ekonomického ras-
tu vstúpilo do rokovaní s  Bruselom 
o  predĺžení programového obdobia. 
Vojna na Ukrajine je ďalší argument 
pre odklad.

Skúsme byť konštruktívnejší. Čo 
by v  tejto chvíli ešte mala spraviť 
vláda, aby predišla veľ kej strate eu-
rofondov? 

Vyhlasovať eurofondové výzvy 
na potreby územia v čo najväčšom 
objeme. Ukazuje sa, že práve OP KŽP, 
Program rozvoj vidieka či IROP sú 
oblasti, kde máme dosť peňazí a ob-
rovský dopyt. Ďalej je potrebné, aby 
vláda čo najskôr začala rokovať s Bru-
selom o predĺžení programového ob-
dobia. Ak bude Komisia veľmi citlivo 
vnímať realitu, ktorú žijeme, je na na-
šej strane pomerne veľa argumentov. 
Mnohé projekty sú navyše národné-
ho charakteru, realizované rôznymi 
konzorciami z iných štátov. Aj staré 
členské štáty by preto pomohli svojej 
ekonomike, ak by podporili predĺže-
nie nášho programového obdobia.

V  týchto chvíľach vrcholia prípra-
vy nového programového obdobia 
2021 až 2027. Ako ste spokojný 
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s prípravným procesom a spoluprá-
cou s MIRRI, ktoré ju zastrešuje?

Čakali sme omnoho viac vecnej 
diskusie. Z niektorých rozhovorov 
sme mali pocit, že sú len formalitou. 
Na poslednej tripartite sme museli 
konštatovať, že materiál k príprave 
Programu Slovensko možno zohľad-
niť iba po formálnej stránke, pretože 
k mnohým zásadným pripomienkam 
sme nedostali vyjadrenia ani samot-
né vyhodnotenie.

Na tripartite sme podmienečne 
podporili aj Partnerskú dohodu. Jed-
nou z podmienok bolo, aby bol súbež-
ne s novým programovým obdobím 
prijatý nový zákon o regionálnom 
rozvoji, aby sa vytvorila dopytová 
schéma pre obce do päťsto obyvate-
ľov, ktoré sú mimo hry, a zároveň sme 
presadzovali to, aby sme vytvorili 
mechanizmus na elimináciu rezor-
tizmu. Zároveň sme presadzovali, aby 
čo najviac peňazí bolo vyčlenených 
pre územia a regióny a nenárokovali 
si na takýto objem peňazí ministers-
tvá na centrálnej úrovni.

Vo viacerých ohľadoch sme skla-
maní. Princíp zdola nahor v typicky 
vidieckej krajine zostáva skôr formál-
ny ako reálny. Druhým problémom 
je nárast spolufinancovania euro-
fondov. Vyrokovali sme, že z 15-per-
centnej spoluúčasti zafinancujú osem 
percent samosprávy a sedem percent 
štát. Prekvapilo nás, že pôvodne sme 
mali spolufinancovať štyridsiatimi 
percentami projekty v oblasti ener-
getiky a klímy. To je téma, ktorá bude 
hýbať Slovenskom a celu Úniou dlhé 
roky, práve preto sme navrhovali, aby 
sa to rozdelili férovo pol na pol. Vo 
výsledku budú samosprávy priplácať 
tridsať percent a Brusel sedemdesiat 
percent. Štát sa nebude podieľať na 
tak dôležitej agende ako je klíma a 
energetika.

V pôvodnom návrhu ministerstva 
financií malo byť spolufinancova-
nie na strane samospráv ešte vyššie, 
až na úrovni desiatich percent. Ste 
spokojný s kompromisom? 

Osem percent je dobré. Mať nula 
percent spolufinancovanie v projek-
toch Marginalizovaných rómskych 
komunít je dobré, pretože toto spoluf-
inancovanie môže byť použité na celé 
územie obce alebo mesta. Najväčší 
šok je vo vzťahu k energetike, ktorá 

je dôležitá a finančne náročná téma, 
a štát očakáva, že ju budú financovať 
samosprávy spolu s Komisiou. Nie je 
to dobrý signál k Bruselu ani k mes-
tám a obciam.

Znamená to, že starostovia a primá-
tori môžu vo všeobecnosti a obzvlášť 
v projektoch v energetike stratiť zá-
ujem o eurofondy aj v kontexte pro-
tiinflačného balíčka a toho, že rastú 
ceny energií a materiálov? 

Samosprávy možno uprednostnia 
garantované energetické služby. Te-
pelné hospodárstvo alebo energetiku 
odovzdajú do rúk privátnemu sekto-
ru a ten im môže garantovať lepšie vý-
sledky za prijateľnejšie riziká, ako je 
riziko 30 percentného spolufinanco-
vania a  ďalších korekcií pri eurofon-
doch. Samosprávy si pravdepodobne 
budú hľadať inú peňaženku na rieše-
nie tohto problému.

Návrh programu Slovensko je už v 
pripomienkovom konaní, predtým 
v ňom bola aj Partnerská dohoda. K 
obidvom dokumentom mal ZMOS 
veľa pripomienok. Čo sú vaše hlav-
né výhrady? 

Okrem spomínaného spolufinan-
covania je problém aj v prerozdelení 
peňazí. Na regióny a mestá ide asi 
1,2 miliardy eur, pričom tri miliardy 
zostávajú v rukách rezortov. To opäť 
môže vzbudiť problém, do akej mie-
ry bude štát vyhlasovať výzvy, ktoré 
budú vyhovovať skôr politickému 
dopytu ako oprávneným investičným 
potrebám miest a obcí.

Rovnako sa obávame, že štruk-
túra implementácie bude ťažko zro-
zumiteľná a uchopiteľná. Či už ide o 
to, ako sa kto nájde v Integrovaných 
územných stratégiách, čo môže viesť 
k nezhodám, alebo o to, ako sa vyrie-
ši problematika Miestnych akčných 
skupín (MAS), ktoré sú geniálny ná-
pad, no Slovensko ho historicky ne-
zvládlo a teraz máme obrovskú dile-
mu, či v tomto nápade pokračovať ďa-
lej, za akú cenu a či máme znížiť počet 
Miestnych akčných skupín.

Integrovaný prístup je novinka 
v  tomto programovom období. Časť 
peňazí nepôjde cez dopytové výzvy 
a starostovia nebudú musieť medzi 

sebou o  ne súťažiť, ale o  projektoch 
budú priamo rozhodovať aktéri 
území a  regiónov. Toto je z  pohľadu 
samospráv zrejme posun k lepšiemu.

Je dobré, že sa bude uplatňovať 
integrovaný prístup, pretože štruk-
turálne problémy sú úplne rovnaké 
na celom Slovensku a tento prístup je 
garanciou toho, že sa projekt dokáže 
nie len implementovať, ale aj udržať.

Územie bude mať v kompetencii 
dohodu medzi aktérmi. Na druhej 
strane uvidíme, čo urobí centrálna 
vláda, ktorá si v pôsobnosti rezortov 
nechá až tri miliardy eur, ktoré mohli 
zostať v územiu na projekty, a čo spô-
sobí skrytý rezortizmus. To, že máme 
jeden operačný program, je lepšie ako 
ich mať viac. Problémom môže na-
stať, keď bude každý rezort samostat-
ne prihliadať na vidiek, ktorý tvorí až 
95 percent dedín na Slovensku.

Čiže vám chýba stratégia pre vidiek? 

Na Slovensku máme koncepciu 
rozvoja miest, ale nemáme žiadnu 
stratégiu vo vzťahu k vidieku. V roku 
2022 nielenže nemáme definíciu vi-
dieka v žiadnom zákone, ale zdá sa, že 
tu doteraz ani nebol dopyt, aby sme ju 
ukotvili. MIRRI prichádza s novelou 
zákona o regionálnom rozvoji, hoci 
nový zákon o regionálnom rozvo-
ji bol úlohou vlády ešte v roku 2014. 
Zároveň sa orientujeme na špecifické 
hospodárstvo, no spoločná poľnohos-
podárska politika naznačuje, že ne-
vieme potenciál agrosektora využiť, a 
vôbec netušíme, čo robiť s cestovným 
ruchom, ktorý ešte v roku 2019 tvoril 
tri percentá HDP a zamestnáva 180 ti-
síc ľudí.

Podľa ministerky Remišovej má 
nová implementačná štruktúra, z 
ktorej okrem operačných progra-
mov vypadlo viacero orgánov, žia-
dateľom zjednodušiť celý proces 
čerpania. Vidíte to rovnako?

Jednoznačne súhlasíme s tým, že 
ak máme eurofondom veriť, musia 
byť zrozumiteľné, mať rovnaký meter 
a mali by byť uchopiteľné pre každé-
ho rovnako. Sú tu ale dve riziká. Nie 
je jasné, či v prípade, keď sa zablokuje 
konkrétny národný projekt, sa neza-
blokuje na určitú dobu aj celý operač-
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ný program. Druhou otázkou je, ako 
efektívne budú regionálne konzul-
tačné centrá, ktoré zriaďujeme. Už od 
predvstupových fondov máme v úze-
mí pomerne veľkú sieť rôznych entít 
ako sú regionálne rozvojové agen-
túry. Otázkou je, či navýšenie počtu 
ľudí dokáže pomôcť alebo to bude iba 
ďalší úrad, ktorý spotrebuje nemalé 
zdroje z technickej pomoci.

Z toho, čo zatiaľ vieme o novej euro-
fondovej štruktúre, bude teda podľa 
vás čerpanie v novom programovom 
období efektívnejšie? 

To závisí od toho, do akej miery 
pôjdu eurofondové výzvy s najnižšou 
byrokraciou do tých oblastí, na ktoré 
samospráva potrebuje peniaze.

Viete, kedy by mohli byť vyhlásené 
prvé výzvy?

Predpokladá sa, že v priebehu bu-
dúceho roka, ak tento rok na jeseň 
schválime Program Slovensko. Teraz 
je obdobie, kedy strácame čas. Očaká-
vať, že eurofondové výzvy z nového 
programového obdobia budú súčas-
ťou nášho priestoru ešte pred ko-

munálnymi voľbami, by bol falošný 
optimizmus.

Samosprávy sú na nové eurofondy 
už pripravené? 

Áno, ale uvidíme, akým spôsobom 
dokážu na jeseň naskočiť na vlnu eu-
rofondov v súvislosti s voľbami a s 
obsadzovaním postov na radniciach a 
aj s tým, aká veľká môže byť obmena 
volených orgánov. Na druhej strane, 
bez ohľadu na ich obmenu by mal kaž-
dý so svojim nachystaným projektom 
striehnuť, kedy ho môže podávať. n
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Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO) počas 36. schôdze vlády SR 

20. októbra 2021 v Bratislave. [TASR/EURACTIV/Filip Klinovský]

Č L Á N O K

Vlčan presun agrodotácií  
na odstrihnutie od ruských palív 

nenavrhne, Remišová to  
v eurofondoch zvažuje
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Kým ministerstvo regionálne-
ho rozvoja zvažuje, že využije 
možnosť presunúť časť budú-

cich eurofondov do plánu obnovy, kde 
by sa využili na opatrenia na zníženie 
energetickej závislosti od Ruska, mi-
nisterstvo pôdohospodárstva transfer 
z agrodotácií vláde nenavrhne.

Vyplýva to z odpovedí obidvoch 
ministerstiev na otázky portálu EU-
RACTIV Slovensko ohľadom finanč-
nej flexibility, ktorá je súčasťou plánu 
REPowerEU. Ten minulý týždeň na-
vrhla Európska komisia na odstrih-
nutie sa od ruských fosílnych palív.

Návrh Komisie umožňuje  štátom 
do Národného plánu obnovy a odol-
nosti premiestniť 12,5 percenta z eu-
rofondovej alokácie ako aj z peňazí 
pridelených zo Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky EÚ (SPP). V pláne 
obnovy by sa potom mohli použiť na 
investície do diverzifikácie dodávok 
energie, zrýchleného zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov či 
opatrení na úspory energie.

MOŽNÉ, ALE NIE VHODNÉ
Slovensko z  Kohéznej politiky EÚ 

na roky 2021 až 2027 získa 12,6 mi-
liardy eur. Na spomenuté projekty 
v pláne obnovy by sa tak z eurofondov 
dalo presunúť viac ako 1,4 miliardy 
eur. Prípravu nového programového 
obdobia v eurofondoch má na starosti 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Pre portál EURACTIV Slovensko 
uviedlo, že presun eurofondov nevy-
lučuje. Rezort Veroniky Remišovej (Za 
ľudí) je teraz zrejeme v najdôležitejšej 
fáze rokovaní s Európskou komisiou 
o novom systéme čerpania peňazí z 
fondov EÚ.

V  apríli vláda schválila  Partner-
skú dohodu, základný dokument pre 
rozdelenie budúcich eurofondov do 
jednotlivých investičných priorít, 
ktorú následne poslala na posúdenie 
Európskej komisii. MIRRI zároveň 
na domácej pôde vedie diskusiu s 
kľúčovými eurofondovými aktérmi 
ohľadom detailnejšieho dokumentu 
– Programu Slovensko.

Remišovej rezort si preto myslí, že 
na presun teraz nie je „najvhodnejšia“ 
doba. „Našim cieľom je čo najskoršie 
spustenie financovania projektov z 
Kohéznej politiky,“ napísalo tlačové 
oddelenie ministerstva.

Presun z Kohéznej politiky do Plá-
nu obnovy a odolnosti bude podľa MI-
RRI možný aj v nasledujúcom období, 
no alokácia z Plánu obnovy sa musí 
minúť do roku 2026.

„Schválenie Partnerskej dohody a 
Programu Slovensko umožní spuste-
nie financovania projektov z Kohéz-
nej politiky a zároveň nebráni roz-
hodnutiu o presune časti alokácie do 
Plánu obnovy a odolnosti. Kým budú 
dokumenty schválené, môžeme sa 
venovať dôkladnej analýze projektov, 
ktoré umožnia zníženie energetickej 
závislosti Slovenska od dovážaných 
fosílnych palív,“ dodáva minister-
stvo.

Obidva dokumenty už počítajú s 
približným rozdelením dostupných 
peňazí do jednotlivých oblastí. Roz-
hodnutie o presune by spôsobilo, že 
ministerstvo bude musieť finančný 
plán prekopať. Rezort ale zatiaľ neod-
povedal na otázku, kde by bol priestor 
na krátenie alokácií.

„Bez ohľadu na výšku transferu z 
Kohéznej politiky bude potrebné dodr-
žať pravidlá, ktoré stanovuje európska 
legislatíva. Najmä vo vzťahu ku kli-
matickým koeficientom, respektíve 
povinnej tematickej koncentrácii,“ do-
pĺňa rezort, čím naráža na to, že člen-
ské štáty musia časť eurofondov vy-
členiť na prioritne investičné oblasti, 
na ktorých sa EÚ dohodla – najviac na 
projekty v digitalizácii a inováciách, 
životnom prostredí a klíme.

REPOWEREU MÁ 
ROVNAKÚ LOGIKU AKO 
STRATEGICKÝ PLÁN
Možnosť presunúť peniaze z  agro-

dotácií sa týka iba druhého piliera ag-
ropolitiky EÚ, teda Programu rozvoja 
vidieka. Priame platby pre farmárov 
ohrozené teda nie sú. Transformačný 
plán by ale mohol byť financovaný na 
úkor investičných projektov poľnohos-
podárov a podpory rozvoja vidieka.

Rezort, ktorý vedie Samuel Vlčan 

(nominant OĽaNO), uviedol, že dob-
rovoľnú možnosť presunu časti alo-
kácie z agrodotácií do novej kapitoly 
v pláne obnovy nenavrhne. „Nastave-
ná intervenčná logika nedáva veľký 
priestor na také zásadne zmeny, ktoré 
by presun alokácie spôsobil (dopady 
na indikátory, stanovené ciele a po-
dobne),“ argumentuje agrorezort.

Strategický plán pre SPP, ktorý 
ministerstvo v súčasnosti pripra-
vuje, aby agrodotácie boli priprave-
né na čerpanie od prvého dňa roku 
2023, podľa agrorezortu už obsahuje 
opatrenia na podporu cieľov v oblasti 
energetickej efektívnosti.

Európska komisia v návrhu prí-
zvukuje, že aj po presune by sa penia-
ze mali využiť na projekty poľnohos-
podárov. Financovať by sa z nich mali 
opatrenia, ktoré im pomôžu znížiť 
používanie hnojív, ktorých cena po 
vypuknutí vojny na Ukrajine výraz-
ne stúpla. Pre obmedzenie závislosti 
ruských energií Komisia navrhuje in-
vestovať presunuté agrodotácie aj do 
trvalo udržateľného biometánu alebo 
obnoviteľnej energie.

Obmedzenie umelého hnojenia 
a zvyšovanie využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie už je medzi cieľ-
mi strategického plánu.

Agrorezort ale pripúšťa, že v stra-
tegickom plán bude na rastúce ceny 
hnojív a energií ešte reagovať. Minis-
terstvo podľa  portálu Poľnoinfo  11. 
mája dostalo z Bruselu prvé hodnote-
nie agrodotačného plánu. Pripomien-
ky, ktorých je 315, z čoho 27 je podľa 
Komisie „kľúčových“, ale zatiaľ ne-
zverejnili. Rezort v súčasnosti pripo-
mienky analyzuje a „vedie expertné 
diskusie o spôsobe ich zapracovania“.

Ciele iniciatívy REPoverEU sú 
podľa neho v súlade s cieľmi a logikou 
strategického plánu. „Zníženie závis-
losti slovenského poľnohospodárstva 
a potravinárstva od fosílnych palív a 
iných vstupov z externých zdrojov zá-
roveň zvýši udržateľnosť a konkuren-
cieschopnosť fariem a celého potra-
vinového dodávateľského reťazca,“ 
dodal agrorezort. n
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Č L Á N O K

Spory nahradila spolupráca:    
Štát sa pri príprave nových 
eurofondov naučil počúvať

A u t o r :  M i r o s l a v  M o j ž í š  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]
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POZNÁMKA: Všetky názory v tom-
to stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie 
názormi EURACTIV.sk

Zapojenie partnerov do prípravy 
eurofondov je autentické, nie 
účelové. Rezorty, ktoré riadia 

konkrétnu tematickú agendu, si čoraz 
viac uvedomujú prínosy zapojenia ak-
térov v podobe konkrétnych zmien a 
návrhov, ktoré pomohli eurofondy in-
vestovať lepšie,“ píše v komentári Mi-
roslav Mojžiš z úradu splnomocnenca 
pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Autor pracuje na Úrade splnomoc-
nenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti.

Príprava štvrtého eurofondové-
ho obdobia sa dostáva do záverečnej 
fázy. Pomaly sa dá už pozrieť na to, 
ktorí aktéri a akým spôsobom vstu-
povali do tohto dôležitého procesu.

V porovnaní s predošlým progra-
movým obdobím môžeme jednoznač-
ne povedať, že objem komunikácie 
štátu s partnermi zo všetkých sfér 
spoločnosti výrazne narástol. Stúp-
la aj miera zohľadnenia ich pripo-
mienok a návrhov.  Partnerská do-
hoda  aj  Program Slovensko  je preto 
materiálom, ktorý sa snaží zohľadniť 
pomerne široké spektrum záujmov a 
požiadaviek.

Štát sa naučil rešpektovať silu 
aktérov aj mimo tradičných skupín 
partnerov ako sú samosprávy či pod-
nikatelia. Viaceré ministerstvá tiež 
vo väčšej miere komunikujú so širším 
okruhom aktérov, budujú si databázy 
kontaktov, pri nadväzovaní vzťahov 
s mimovládnymi neziskovými or-
ganizáciami spolupracujú s Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, prípadne iný-
mi poradnými alebo strešnými orga-
nizáciami.

KROK VPRED A 
NEVYUŽITÁ PRÍLEŽITOSŤ
Ustálení socioekonomickí part-

neri sa v tradícii sektorového lobin-
gu stále spoliehajú predovšetkým 
na priame, bilaterálne rokovania s 
ministerstvami. Naopak, ľudia z mi-
movládneho prostredia, akademici 
a niektoré samosprávy častejšie vy-
užívajú verejný priestor konzultácií. 
Za posledné dva roky sa zorganizo-
vali desiatky online alebo fyzických 
podujatí na národnej aj regionálnej 

úrovni. Tieto konzultačné podujatia 
vytvorili priestor pre priame predkla-
danie požiadaviek a základnú komu-
nikáciu medzi aktérmi.

Treba však povedať, že kým kon-
zultácie k zneniu priorít a opatrení 
boli pomerne intenzívne, relatívne 
málo priestoru sa venovalo rozdeľo-
vaniu financií medzi priority alebo 
napríklad aj ukazovateľom, ktorými 
chce Slovensko merať úspešnosť in-
vestícií z fondov EÚ.

Dôležitým prvkom v procese 
programovania obdobia 2021 až 2027 
bolo rozhodnutie Ministerstva in-
vestícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR (MIRRI) zriadiť pracov-
nú skupinu  Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+  a postaviť výstupy 
práce tejto skupiny na rovnakú úro-
veň ako je oficiálny proces medzire-
zortného pripomienkového konania. 
Aj keď by sa dalo počas uplynulých 
troch rokov pracovať s touto skupi-
nou intenzívnejšie, jej vznik a mož-
nosti, ktoré členom dávala, sú veľkým 
krokom vpred.

Napriek všetkému sa dá povedať, 
že úroveň zapojenia zainteresova-
ných aktérov do tvorby Partnerskej 
dohody a Programu Slovensko zo-
stáva skôr na základnej úrovni pri-
pomienkovania materiálov, aj keď v 
niektorých prípadoch sa partnerský 
dialóg dostal hlbšie, na spoločné de-
finovanie opatrení alebo priorít. Stále 
však ide skôr o výnimky ako pravidlo.

Ministerstvo nevyužilo plný po-
tenciál pracovnej skupiny Partner-
stvo. Skupina mohla byť aktívna 
napríklad pri vyhodnocovaní predo-
šlého obdobia, analýze problémov, 
bariér čerpania, práci s dátami pri 
tvorbe priorít či rozdeľovania aloká-
cií. Dali sa vytvoriť pracovné tímy pre 
témy, oblasti či problémy, prípadne aj 
tímy, ktoré by priamo tvorili texty do-
kumentov (to sa však v praxi nestalo).

AUTENTICKÝ ZÁUJEM O 
RADY
Zjednotenie procesu pod jedno 

ministerstvo vytvorilo predpoklady 
pre jednotný a jasný proces prípravy 
nových eurofondov. Z pohľadu zapo-
jenia aktérov to ale prinieslo aj ne-
gatíva. Konkrétne, znížilo to motivá-
ciu ministerstiev, ktoré riadili staré 
operačné programy obdobia 2014 až 
2020,  vytvárať pracovné skupiny pre 
prípravu nového obdobia či konzul-
tovať nové fondy EÚ na pôde starých 

monitorovacích výborov.
To znížilo priamu účasť partnerov 

na príprave vstupov do Partnerskej 
dohody a Programu Slovensko na 
úrovni ministerstiev. Partneri síce 
boli následne zapojení do konzultácií 
vďaka procesu na rezorte investícií, 
tu sa však potvrdilo, že čím neskôr sú 
partneri zapojení, tým náročnejší je 
proces zosúlaďovania požiadaviek.

Výsledný text Partnerskej dohody 
a teraz aj programu Slovensko, ktorý 
vychádza z medzirezortného pripo-
mienkového konania, je výsledkom 
náročného procesu negociácií a mno-
hých kôl textových konzultácií, za 
ktoré si ministerstvo investícií zaslú-
ži uznanie.

Napriek všetkým špecifikám tohto 
zložitého procesu rokovaní je zrejmé, 
že tam, kde donedávna bola konfron-
tácia, vzniká spolupráca a postupne 
vznikajú aj trvácnejšie pracovné part-
nerstvá. Postupne sa pozitívne mení 
vnímanie prínosov samotnej spolu-
práce.

Predovšetkým rezorty, ktoré ria-
dia konkrétnu tematickú agendu, si 
čoraz viac uvedomujú prínosy zapo-
jenia aktérov v podobe konkrétnych 
zmien a návrhov, ktoré pomohli eu-
rofondy investovať lepšie. Preto vývoj 
v zapájaní partnerov do prípravy fon-
dov EÚ vnímam skôr ako autentický a 
nie účelový.

TRI KĽÚČOVÉ ZISTENIA
Z viacerých dôvodov je dôležité, 

aby spolupráca bola postavená na 
štandardných procesoch a pravidlách 
a nie na vôli vedúcich zamestnancov 
ministerstiev.

Po prvé, ak je spolupráca závislá 
od vôle vedúceho zamestnanca, je 
nestabilná a môže skončiť rovnako 
rýchlo ako začala. Príkladom je Mi-
nisterstvo životného prostredia, kde 
zmena vedenia utlmila dobre rozbeh-
nuté procesy spolupráce, ako aj riad-
nu činnosť monitorovacieho výboru a 
spôsobila absenciu zapojenia partne-
rov do prípravy nových fondov EÚ na 
pôde ministerstva.

Po druhé, transparentnosť a legi-
timitu partnerov je možné zabezpečiť 
iba vtedy, keď sú procesy spolupráce 
a komunikácie štandardizované. Ne-
riadená komunikácia s partnermi sa 
pohybuje na hrane lobingu a bez jas-
ných pravidiel je spochybniteľná. A to 
aj v prípade, že je kvalitná a prináša 
dobré výsledky.
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Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti v 
spolupráci s MIRRI v tejto súvislosti 
pripravil systém riadenia spolupráce 
a partnerstva so zástupcami občian-
skej spoločnosti. Aj keď pokrýva iba 
vzťahy s občianskou spoločnosťou, 
princípy a postupy sú aplikovateľné aj 
na iné skupiny aktérov.

V najbližšej budúcnosti sa spolu-
práca musí presunúť do oblasti tvorby 
pravidiel pre nové fondy EÚ, ktoré má 
na starosti Centrálny koordinačný 
orgán na MIRRI a Riadiaci orgán pre 
Program Slovensko. Opäť je dôležité, 

aby štát zohľadnil praktické skúse-
nosti tých, ktorí fondy EÚ v minulom 
období čerpali. Štát musí komuniko-
vať hlavne so skúsenými projektový-
mi manažérmi a aktívnu úlohu musí 
zohrať aj orgán auditu. Iba v priamom 
dialógu tých, ktorí riadia projekty a 
tých, ktorí kontrolujú, môže vzniknúť 
kvalitný a funkčný systém.

Rovnako dôležitou úlohou je prí-
prava výziev a národných projektov v 
úzkej spolupráci s terénom, aby pod-
mienky zohľadňovali potreby a ob-
medzenia z projektovej praxe.

Partnerstvá a spolupráca medzi 

sektormi pri riadení fondov EÚ sa 
budú ďalej posúvať. Je ale jasné, že za 
každým procesom, postupom a akti-
vitou je veľa neprebádaných súvislos-
tí, ktoré je potrebné po ceste riešiť. A 
to tak na strane štátu ako aj na strane 
občianskej spoločnosti a iných part-
nerov.

Proces  rozvoja partnerského spô-
sobu riadenia fondov EÚ si vyžiada 
nové postupy, nové kapacity aj fi-
nančné zdroje. Predovšetkým bude 
však závislí od vôle ministerstiev 
a angažovanosti jednotlivcov tieto 
vzťahy a spoluprácu rozvíjať. n


