Štrukturálne fondy EÚ
Slovenská republika ako nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala finančné prostriedky
z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti (kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec
podpory Spoločenstva v rokoch 2004 – 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré
sa pre pôvodné členské štáty EÚ-15 začalo už v roku 2000.
Programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým
obdobím, v ktorom má možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania,
a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec.
Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je základným strategickým dokumentom
Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 - 2013. Stanovuje
národné priority, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
v programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú
rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni.
Strategický cieľ na roky 2007 - 2013 je formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013
konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť
pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu
približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie
predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie
konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov
Slovenskej republiky.
Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované prostredníctvom 11 operačných
programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ.

NSRR definuje nasledovné operačné programy:
• Regionálny operačný program
• OP Životné prostredie
• OP Doprava
• OP Informatizácia spoločnosti
• OP Výskum a vývoj
• OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
• OP Zdravotníctvo
• OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
• OP Vzdelávanie
• OP Technická pomoc
•

OP Bratislavský kraj

Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Školy (Š) a školské zariadenia (ŠZ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
sa prostredníctvom oddelenia strategického rozvoja, referátu školstva, športu a mládeže
Magistrátu mesta Košice aktívne zapájajú do tvorby, predkladania a realizácie projektov
v rámci uverejnených výziev prostredníctvom operačného programu Životné prostredie,
operačného programu Vzdelávanie a Regionálneho operačného programu.

Oddelenia strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice
a mesto Košice predložilo a bude predkladať projekty v programovom období 2007 - 2013
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice prostredníctvom
nasledovných operačných programov.
• Operačný program Vzdelávanie (OPV)
• Regionálny operačný program (ROP)
• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI)
• Operačný program Životné prostredie (OPŽP)
Operačný program (OP)

Špecifická priorita NSRR
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

Príspevok ES
na OP
(v EUR)
617 801 578

Riadiaci orgán
MŠVVaŠ SR

Vzdelávanie

Regionálna infraštruktúra

1 445 000 000

MVRR SR

Podpora rastu
zamestnanosti a sociálnej
inklúzie

881 801 578

MPSVR SR

Environmentálna
infraštruktúra a ochrana
životného prostredia

1 800 000 000

MŽP SR

Regionálny OP

Zamestnanosť a sociálna
inklúzia
Životné prostredie

Aktuálne výzvy sú zverejňované na internetových stránkach:
•

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
www.minedu.sk

•

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
www.asfeu.sk

•

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk

•

Regionálny operačný program

•

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
www.employment.gov.sk

•

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk

•

Ministerstvo životného prostredia SR

www.enviro.gov.sk

•

Operačný program Životné prostredie

www.opzp.sk
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športu SR v časti štrukturálne fondy

www.ropka.sk.

