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Prioritou stratégie Európa 2020 je dosiahnutie rastu, ktorý je: 
� inteligentný – prostredníctvom efektívnejšieho investovania 
do vzdelávania, výskumu a inovácií; 
� udržateľný – vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

PRIORITY STRATÉGIE EURÓPA 2020

� udržateľný – vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
a zameraniu sa na konkurencieschopné odvetvia priemyslu;
� inkluzívny – s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a 
zmiernenie chudoby. 

Stratégia stanovuje päť ambicióznych cieľov v oblasti 
zamestnanosti, výskumu, vzdelávania, sociálneho začlenenia a 
klímy a energetiky.
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1. Zamestnanosť
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 - 64 rokov 
na 75 %

2. Výskum a vývoj 

CIELE EÚ DO ROKU 2020

2. Výskum a vývoj 
zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP 

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť
znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za 
predpokladu širšej globálnej dohody až o 30 %) oproti 
úrovniam z roku 1990
získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
dosiahnuť 20 % -ný nárast efektívnosti vo využívaní energie
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4. Vzdelávanie
- zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky 
pod 10 %,
- minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, 
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

CIELE EÚ DO ROKU 2020

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne 
vylúčenie o min. 20 miliónov
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EURÓPA 2020 NA SLOVENSKU

Odporúčania Európskej Komisie

Pokrok pri plnení cieľov Stratégie 2020

Národný program reforiem
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ODPORÚČANIA  EURÓPSKEJ KOMISIE PRE SLOVENSKO

Odporučenie č. 1) Dlhodobo udržateľné verejné financie
Po dosiahnutí  pokroku v konsolidácii verejných financií a plnení 
rozpočtu na rok 2013 je potrebné zabezpečiť znižovanie deficitu. 
Z dôvodu dlhodobej  udržateľnosti verejných financií je 
nevyhnutné reformy dôchodkových systémov doplniť o reformu nevyhnutné reformy dôchodkových systémov doplniť o reformu 
zdravotníctva. 

Odporučenie č. 2) Efektívnosť daňového systému
Zvyšovanie daňových príjmov elimináciou daňových podvodov a 
daňových únikov, ako aj častejšieho využívania daní, ktoré majú 
menej negatívny vplyv na rast (napríklad zdaňovanie majetku).
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ODPORÚČANIA  EURÓPSKEJ KOMISIE PRE SLOVENSKO

Odporučenie č. 3) Trh práce 
Slovensko patrí v EÚ medzi členské štáty s najvyššou 
nezamestnanosťou mladých ľudí a s dlhodobou 
nezamestnanosťou. Naštartované reformy aktívnych politík trhu 
práce je nevyhnutné doplniť o ďalšie reformy v tejto oblasti.práce je nevyhnutné doplniť o ďalšie reformy v tejto oblasti.

Odporučenie č. 4) Vzdelávanie 
Z dôvodu vysokej  miery nezamestnanosti mladých ľudí je 
nevyhnutné zamerať sa na zlepšenie kvality vzdelávania a jeho 
relevantnosti vo vzťahu k trhu práce. Potrebné je zlepšiť 
výsledky vo vzdelaní detí z okrajových častí spoločnosti.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho  rozpočtu



ODPORÚČANIA  EURÓPSKEJ KOMISIE PRE SLOVENSKO

Odporučenie č. 5) Energetika
Slovensko je krajina energeticky veľmi intenzívna s vysokým 
podielom priemyslu v hospodárstve, pričom cena elektrickej 
energie pre malých a stredne veľkých priemyselných zákazníkov 
je pomerne vysoká. Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť je pomerne vysoká. Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť 
konkurencieschopnosť krajiny reformou sektora energetiky a 
tiež zvýšením energetickej účinnosti.

Odporučenie č. 6) Kvalita verejnej správy
Naštartovaná reforma verejnej správy musí zahŕňať aj celkovú 
kvalitu a účinnosť centrálnej správy. Veľké rezervy sú v súdnom 
systéme krajiny. 
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ODPORÚČANIA  EURÓPSKEJ KOMISIE PRE SLOVENSKO

Európska komisia zároveň identifikovala oblasti podpory, ktoré 
už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ: 
� všeobecná školská infraštruktúra (okrem predškolského 
vzdelávania, OVaP a celoživotného vzdelávania)
� infraštruktúra v zdravotníctve� infraštruktúra v zdravotníctve
� miestne komunikácie, údržba ciest
� verejné osvetlenie
� komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, penzióny, 
aquaparky atď.)

Oprávnenosť podpory pre niektoré z týchto oblastí bude preto 
predmetom ďalších rokovaní medzi Európskou komisiou a 
Slovenskou republikou. V súčasnosti prebiehajú vyjednávania s 
Európskou komisiou k jednotlivým prioritám financovania.
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM

Vláda SR v Národnom programe reforiem SR s ohľadom na 
špecifiká SR akcentuje nasledovné ciele pre politiku súdržnosti, 
ktoré sú kľúčové pre rozvoj slovenskej ekonomiky:
� Základná infraštruktúra
� Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia� Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
� Veda, výskum a inovácie s dôrazom na podporu 
hospodárskeho rastu pri zabezpečení efektívneho využitia 
zdrojov

Pôjde o operačné programy viacfondového charakteru 
(kombinované financovanie z EFRR a KF, resp. ESF a KF). 
Alokácia politiky súdržnosti pre SR vzrastá až na úroveň cca 14 
mld. EUR v bežných cenách, oproti 11,9 mld. EUR v 
programovacom období 2007 – 2013.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho  rozpočtu



ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podpora budovania infraštruktúry a s ňou súvisiacich podporných 
služieb ako súčasti komplexného prístupu je jednou z 
podmienok efektívneho a účinného rozvoja regiónov. Územie 
SR vykazuje medzi hlavnými príčinami nerovnomerného 

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM

SR vykazuje medzi hlavnými príčinami nerovnomerného 
rozvoja regiónov a vzniku regionálnych rozdielov práve 
nedostatočnú vybavenosť územia infraštruktúrou. Preto je 
snahou SR posilniť svoje postavenie v európskom 
konkurenčnom prostredí vďaka primerane vybudovanej 
technickej, dopravnej, kultúrnej, zdravotnej a 
sociálnej infraštruktúre.
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ĽUDSKÉ ZDROJE, ZAMESTNANOSŤ                                 
A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (zdravá a kvalifikovaná 
pracovná sila) sú predpokladom udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti. SR sa bude prioritne snažiť dosiahnuť 

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM

konkurencieschopnosti. SR sa bude prioritne snažiť dosiahnuť 
sociálnu súdržnosť v regiónoch založenú na rovnosti 
príležitostí a na znižovaní chudoby. Z dlhodobého hľadiska 
bude veľkým prínosom zosúladenie ponuky vzdelávania s 
potrebami trhu práce, z krátkodobého hľadiska je 
nevyhnutné riešiť rastúcu nezamestnanosť zvlášť v 
kategórii mladých nezamestnaných a dlhodobo 
nezamestnaných osôb opatreniami na získavanie a 
udržiavanie pracovných návykov s cieľom ich začlenenia na 
trh práce. Osobitnú pozornosť chce SR venovať sociálnej 
inklúzii, najmä sociálne vylúčených spoločenstiev.
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VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE

Podporou vedy, výskumu, inovácií a kreatívneho priemyslu sa 
zároveň pomáha regiónom Slovenska na ceste k zvyšovaniu 
národnej prosperity, udržateľnému rastu a posilneniu 
konkurencieschopnosti regiónov a SR. Zintenzívnenie 

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM

konkurencieschopnosti regiónov a SR. Zintenzívnenie 
inovačných procesov, vrátane inovácií v službách a väčšie 
využívanie nielen nových informačných a komunikačných 
technológií, ale nových technológií vôbec, povedie k 
naplneniu národného cieľa – smerovanie Slovenska k 
vedomostnej ekonomike a spoločnosti. Dôraz bude SR 
klásť na zelený rast s cieľom využívať čistejšie zdroje 
rastu a rozvíjať zelený priemysel, služby, technológie a 
pracovné miesta, vrátane podpory prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
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PRÍPRAVA PARTNERSKEJ DOHODY SR 2014-2020

Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020 (PD) predstavuje
hlavný strategický dokument na čerpanie európskych fondov na
programové obdobie po roku 2013.

Za účelom prípravy PD boli zriadené:
�„Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 –
2020“ ako koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR

�pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ 
(zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a 
miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení a 
mimovládnych a iných organizácií)
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PRÍPRAVA PARTNERSKEJ DOHODY SR 2014-2020, 
HARMONOGRAM PRÁC

09/2012: schválený „Návrh základných princípov na prípravu 
Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 – 2020“

04/2013: predloženie analytickej časti PD na neoficiálne posúdenie 04/2013: predloženie analytickej časti PD na neoficiálne posúdenie 
Európskej komisii a zabezpečenie splnenia ex ante kondicionalít

06/2013: predloženie 1. návrhu PD spolu s ex ante hodnotením 
Európskej komisii

08/2013: stanovisko zo strany Európskej komisie k návrhu PD

11/2013: predloženie konečnej verzie PD spolu s hodnotením 
vplyvov na životné prostredie (SEA) Európskej komisii

03/2014: schválenie finálnej verzie PD Európskou komisiou
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TEMATICKÉ CIELE PARTNERSKEJ DOHODY SR 2014-2020

1) Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2) Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám 
a zlepšenie ich využívania a kvality
3) Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, 
poľnohospodárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva a poľnohospodárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva a 
akvakultúry
4) Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch
5) Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a 
riadenie rizika
6) Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora 
efektívneho využívania zdrojov
7) Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v 
kľúčových sieťových infraštruktúrach
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8) Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily

9) Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 
diskriminácie

TEMATICKÉ CIELE PARTNERSKEJ DOHODY SR 2014-2020

10) Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania

11) Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a 
zainteresovaných strán a efektivitu verejnej správy
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HLAVNÉ PRINCÍPY PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA     
2014-2020, ZMENY

� Spoločný strategický rámec (pre EFRR, ESF, KF, EPFRV, EFNRH)

� mechanizmus tematickej koncentrácie

� viacfondový prístup

� integrovaný prístup k stratégii územného rozvoja� integrovaný prístup k stratégii územného rozvoja

� plnenie tzv. kondicionalít (podmieneností)

� princíp partnerstva

� princíp doplnkovosti

Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) pre európske fondy je 
od apríla 2013 po schválení zmeny kompetenčného zákona Úrad 
vlády SR namiesto Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR.
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ZOZNAM HLAVNÝCH OPERAČNÝCH PROGRAMOV                                                     
S PREDPOKLADANOU FINANČNOU ALOKÁCIOU

Názov programu Fond Gestor
Predpokladaná 

alokovaná 
suma v mil. €

Výskum a inovácie (VaI) EFRR MŠVVaŠ SR 2 300

Integrovaná infraštruktúra (II)
KF

MDVaRR SR
2 329

EFRR 1 800
Integrovaná infraštruktúra (II) MDVaRR SR

EFRR 1 800

Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia (ĽZ)
EFRR

MPSVaR SR
550

ESF 1 637

Kvalita životného prostredia (KŽP)
EFRR

MŽP SR
1 347

KF 1 882
Integrovaný ROP (IROP) EFRR MV SR 1 570

Efektívna verejná správa (EVS)
EFRR

MV SR
30

ESF 300
Celkom 13 745
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ZOZNAM OPERAČNÝCH PROGRAMOV                                                     
S FINANČNOU ALOKÁCIOU

Názov programu Fond Gestor

Predpoklad
aná 

alokovaná 
suma v mil. 

€
Rozvoj vidieka EPFRV 1 890,14*
Rybné hospodárstvo EFNRH 23Rybné hospodárstvo EFNRH 23
Európska územná spolupráca

Technická pomoc (TP) EFRR 150
Interact

Celkom 15 808,14

Poznámka:
* MPRV SR zvažuje 
alternatívu presunu 25 % 
zdrojov EPFRV do I. piliera 
SPP (priame platby). V 
prípade realizácie takéhoto 
presunu bude celková 
alokácia na Program 
rozvoja vidieka 
predstavovať celkovú 
čiastku 1 484,80 mil. €

Vyššie uvedené operačné programy sa 
budú riadiť samostatným režimom, na 
základe špecifických usmernení 
Európskej Komisie.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho  rozpočtu



Tematický cieľ 7 – Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Zámer: zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry, najmä  
železničnej a cestnej dopravy, s prihliadnutím na zvyšovanie 

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

železničnej a cestnej dopravy, s prihliadnutím na zvyšovanie 
bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy

Tematický cieľ 2 – Zlepšenie prístupu k informáciám a 
komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Zámer: posilnenie aplikácií informačno-komunikačných 
technológií (IKT) v rámci elektronickej štátnej správy, vývoj 
produktov a služieb IKT, rozširovanie širokopásmového pripojenia a 
zavádzanie vysokorýchlostných sietí
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Ciele budú realizované s využitím finančnej pomoci z Kohézneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zároveň vytvárajú prepojenie na iné finančné nástroje,
predovšetkým nástroj „Spájame Európu“ (CEF – Connecting

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

predovšetkým nástroj „Spájame Európu“ (CEF – Connecting
Europe Facility).
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Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, 
predchádzania a riadenia rizika

OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014 - 2020

predchádzania a riadenia rizika

Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a presadzovanie 
efektívnosti využívania zdrojov
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Prioritná os č. 1) Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Prioritná os č. 2) Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OP 2014 - 2020

verejným službám

Prioritná os č. 3) Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre 
podnikanie a zamestnanosť

Prioritná os č. 4) Bratislavský kraj

Prioritná os č. 5) Technická pomoc
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1) podpora investícií do prispôsobenia sa zmene klímy

2) ochrana, propagácia, rozvoj kultúrneho a prírodného 
dedičstva

3) opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, regeneráciu 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OP 2014 - 2020

3) opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, regeneráciu 
opustených priemyselných lokalít a zníženie miery znečistenia 
ovzdušia

4) posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia 
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T

5) rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných 
systémov
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6) investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktorá prispieva 
k národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechod 
z inštitucionálnych služieb na komunitné

7) podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OP 2014 - 2020

7) podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

8) investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
vzdelávania a odbornej prípravy 
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Priorita 1) Podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom 
hospodárstve a vidieckych oblastiach

Priorita 2) Posilnenie konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych 
podnikov

OP ROZVOJ VIDIEKA 2014 - 2020

podnikov

Priorita 3) Podpora organizácie potravinového reťazca a manažmentu rizika 
v poľnohospodárstve

Priorita 4) Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Priorita 5) Podpora efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na 
nízko-uhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v sektoroch 
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Priorita 6) Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho 
rastu vo vidieckych oblastiach
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Priorita 1) Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti

Priorita 2) Podpora inovatívneho, konkurencieschopného a na 
znalostiach založeného rybolovu

Priorita 3) Podpora inovatívnej, konkurencieschopnej a na 

OP RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 - 2020

Priorita 3) Podpora inovatívnej, konkurencieschopnej a na 
znalostiach založenej akvakultúry

Priorita 4) Podpora udržateľného a efektívneho rybolovu

Priorita 5) Podpora udržateľnej a efektívnej akvakultúry

Priorita 6) Podpora implementácie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva
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V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja bude podporovať:

� cezhraničná spolupráca (regióny na úrovni NUTS 3)

OP EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA 2014 - 2020

� nadnárodná spolupráca (regióny na úrovni NUTS 2)

� medziregionálna spolupráca (celé územie EÚ)

Programy cezhraničnej spolupráce:
� Slovenská republika - Poľsko
� Slovenská republika - Maďarsko
� Slovenská republika – Rakúsko
� Slovenská republika – Česká republika
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V návrhu právnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2014 
– 2020 sa definuje povinnosť zabezpečenia monitorovacieho 
informačného systému od roku 2016, ktorý podporí elektronickú 
výmenu dát, údajov a dokumentov medzi prijímateľmi a riadiacim 
orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a SORO.

MONITOROVACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM 2014 – 2020 

orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a SORO.

Cieľ: využívanie e-Governmentu SR pre monitorovací informačný 
systém v programovom období 2014 – 2020 = zníženie 
administratívnej záťaže na strane všetkých užívateľov, zvýšenie 
presnosti a správnosti dát a údajov v informačnom systéme, zníženie 
finančných nárokov na vývoj a prevádzku informačného systému.
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� nenávratné finančné príspevky:
Nenávratný finančný príspevok sa bude používať predovšetkým 
tam, kde sa vytvára verejný statok a tam, kde z dôvodu vzniku 
negatívnych externalít a neschopnosti internalizovať celý zisk 
dochádza k zlyhaniam trhu. Verejné zdroje podporia takéto 

FORMY FINANCOVANIA - ZMENY

dochádza k zlyhaniam trhu. Verejné zdroje podporia takéto 
aktivity tak, aby sa ich úroveň priblížila spoločenskému optimu. 

� návratné finančné príspevky: 
V novom programovacom období budú projekty súkromného 
sektora podporované formou návratnej pomoci z dôvodu, že 
podpora komerčných projektov, rizikových projektov a projektov, 
ktoré by boli ekonomicky ziskové aj bez zásahu štátu, by mala 
byť zabezpečená formou návratnej pomoci. Zároveň sa tak 
minimalizuje negatívne ovplyvňovanie hospodárskej súťaže a 
deformácia podnikateľského prostredia.
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Daniela Galandová
dgalandova@gmail.com
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