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Úvod
Hlavnou hodnotou SFteamu je spolupráca. Dlhodobým cieľom 
našej spolupráce je snaha o to, aby regionálny rozvoj a Kohézna 
politika, a to vrátane využívania fondov EÚ spoločného strategic-
kého rámca, prebiehali v strednej a východnej Európe trvalo udr-
žateľným spôsobom. Myslíme si, že takýto cieľ sa na európskej, 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni dá dosiahnuť jedine a len 
spoluprácou a partnerstvom medzi tými, ktorí rozhodujú a tými, 
ktorí sú ich rozhodnutiami ovplyvnení, teda občania, samosprá-
vy, mimovládne organizácie a podnikatelia. 

Práve sa nachádzame v dôležitom období Kohéznej politiky. A 
hoci sa legislatívne pozadie, ktoré okrem iného defi nuje aj mini-
málne požiadavky na partnerstvo bohužiaľ ešte len pripravuje, 
programovanie toho, ako spotrebovať v období od 2014 do 2020 
približne 336 miliárd eur sa už začalo. 

Silné zákony na európskej a národnej úrovni sú dôležité nato, 
aby pomohli zabezpečiť primerané partnerstvo počas programo-
vania. Jeho uskutočnenie je však veľmi závislé od vôle a kom-
petencie zúčastnených jednotlivcov a inštitúcií. Na začiatku roka 
2012 vypracoval SFteam zoznam opatrení, ktoré sú nevyhnutné 
na zmysluplné využitie partnerských princípov v programovaní 
Kohéznej politiky a tiež v každom štádiu vytvárania politiky1. Od-
vtedy sa snažíme tieto myšlienky presadzovať medzi štátnymi 
úradníkmi a mimovládnymi organizáciami a zároveň testujeme 
ochotu štátnych úradníkov využívať tieto princípy a ich užitoč-
nosť medzi mimovládnymi organizáciami. 

Aby sme naplnili našu úlohu dozornej organizácie, pokúsili sme 
sa v tejto štúdii zhrnúť, čo sa doteraz udialo v krajinách strednej 
a východnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) počas programovania 
obdobia 2014-2020, pričom sme sa zamerali na otázky partner-
stva. Rozprávali sme sa na túto tému s niekoľkými štátnymi úrad-
níkmi a mimovládnymi organizáciami. Pre nás z toho vyplynulo 
zaujímavé a poučné zistenie a to, ako vyzerá jeden a ten istý 
proces z rôznych uhlov pohľadu. 

November 2012

Teodóra Dönsz-Kovács, István Farkas
 

1   Sixteen Principles for Successful Partnership in EU 
Funds, in: The Key to Partnership for Successfull EU Funds, May 2012, 
http://www.sfteam.eu/index.php?id=68
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Šestnásť princípov SFteamu pre 
úspešné partnerstvo vo fondoch 

EÚ – spätná väzba 
Okrem pevného rámca, ktorý stanovila Európska únia (EÚ) leží 
obsah partnerských procesov na jednotlivých členských štátoch 
-  je na nich, či iba splnia požiadavky EÚ alebo majú záujem aj o 
zmysluplnú diskusiu a príspevky. Na začiatku roka 2012 vypra-
coval SFteam zoznam so 16 princípmi2, ktoré by umožnili zmys-
luplné partnerstvo v rámci celého procesu vytvárania politiky tý-
kajúcej sa fondov Kohéznej politiky EÚ nazývanej tiež Politika 
súdržnosti EÚ (Spoločný strategický rámec). 

Pre účely tejto štúdie sa členovia SFteamu stretli s niekoľkými 
predstaviteľmi štátnej správy a mimovládneho sektora, aby sa 
dozvedeli o ich skúsenostiach s programovaním a partnerským 
princípom v praxi. Okrem toho s nimi diskutovali aj o spomína-
ných princípoch. Pre SFteam je dôležité, aby tieto princípy ne-
zostali len na papieri, ale aby sa stali aj súčasťou bežnej pra-
xe. Preto Sfteam, využijúc vlastné skúsenosti a tiež inšpiráciu 
ďalších aktérov vypracuje princípy tak, aby čo možno najlepšie 
vystihovali potreby a zároveň boli ešte stále uskutočniteľné. 

Zhrnutie diskusií o 16 princípoch nájdete v nasledujúci riadkoch. 

Názor MVO na princípy 
Predstavitelia MVO celkovo súhlasia s princípmi a boli by radi, ak 
by sa v jednotlivých krajinách zaviedli do praxe v rámci rôznych 
partnerských procesov. Niektoré odporúčania, ktoré sme získali 
sú pomerne dôležité: 

Väčšina MVO, ktoré neboli environmentálne založené vy-• 
zdvihuje, že Strategické environmentálne hodnotenie, prípadne 
podobný dokument by mal tiež hodnotiť aj ostatné dva aspekty 
udržateľného rozvoja; sociálny a ekonomický vplyv programov 
a projektov fi nancovaných z fondov EÚ by mal byť podrobnej-
šie preskúmaný. Riziko slabo naplánovaných projektov spočíva 
nielen v tom, že nedôjde k žiadnej zmene, ale že peniaze z EÚ 
môžu mať aj negatívny vplyv. Takéto fi nancovanie by sa malo 
zamedziť na všetkých úrovniach programu a to pomocou dobre 
naplánovaných dokumentov a projektov.  

Je dôležité, aby materiály na stretnutia a konzultácie boli • 
aktérom poslané v dostatočnom predstihu alebo boli vytlačené 
dostatočne včas. Okrem toho je však nevyhnutné, aby mali k 
dispozícii aj podkladové dokumenty, štúdie, výskumné materiá-

2  Ibid
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ly a zhrnutia. Tým by sa na jednej strane odstránila nevýhoda 
vyplývajúca z nedostatku informácií a na druhej strane by boli 
aktéri schopní poskytovať na jednotlivých stretnutiach dobré a 
pádne argumenty. 
• V princípoch a tiež v praxi by sa mal klásť väčší dôraz na 
podložené reakcie na podané návrhy. Predstavitelia MVO mali 
často pocit, že ich práca je vnímaná ako zbytočná a bez podlože-
nej reakcie je veľmi ľahké odmietnuť aj dobrý a legitímny návrh. 

Názor štátnych úradníkov na princípy 
Hoci štátni úradníci súhlasia s väčšinou princípov, keď príde na 
konkrétne opatrenia a fi nancie, sú opatrnejší. Napriek tomu sa 
zdá, že štátni úradníci čoraz viac akceptujú občiansku spoloč-
nosť ako partnerov v programovacom procese. 

Celkovo štátni úradníci súhlasia, že (základné) informácie • 
o projektoch fi nancovaných z fondov EÚ a súvisiace zmluvy by 
mali byť zverejnené. Nie sú však naklonení predstave, žeby sa 
mali zverejniť aj celé zmluvy medzi riadiacimi orgánmi a prijíma-
teľmi. 

Niekedy sa stalo, že úradníci zle porozumeli obsahu proce-• 
su verejných konzultácií. Napríklad, ak SFteam žiada o verejné 
konzultácie na všetky výzvy (výzvy na podávanie projektov, na 
tender), orgány majú tendenciu si myslieť, že tieto požiadavky 
splnia, ak do verejných konzultácií zapoja monitorovacie výbory. 
Samozrejme, toto nenahradí konzultácie s verejnosťou a všetký-
mi zainteresovanými stranami. 

Orgány sú tiež otvorené predstave používať Technickú asis-• 
tenciu (TA) na podporu partnerstva. Majú však najmä na mysli 
nepriamu podporu, napríklad organizovanie tréningov pre part-
nerov z TA a nie pokrytie nákladov na účasť MVO v partnerských 
procesoch a ich priamych nákladov (napr. cestovných nákladov) 
apod. Toto zároveň naznačuje, že nie je ochota uhradiť náklady 
predstaviteľov MVO pracujúcich v monitorovacích výboroch. 

Platí, že žiaden princíp nemá zmysel, ak nie je využívaný v re-
álnom živote. SFteam a jeho partneri budú naďalej pracovať na 
tom, aby čoraz viac spomínaných princípov bolo využívaných 
počas programovania obdobia 2014-2020, počas implementácie 
a monitorovania. 
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Pokrok v programovaní – 
stručný prehľad a zhodnotenie 

jednotlivých krajín 
Nasleduje stručné zhrnutie, v ktorom jednotlivé krajiny opisujú, 
v ktorom štádiu programovania sa na jeseň 2012 nachádzajú. 
Okrem toho tu nájdete krátky prehľad názorov štátnych úradní-
kov a predstaviteľov mimovládnych organizácií na implementá-
ciu partnerských princípov. 

Pohľad štátnej strany
Najnovšie informácie možno nájsť na spoločnom informačnom 
portáli, ktorý je zameraný na štrukturálne fondy www.eufunds.bg. 
Táto stránka zverejňuje všetky minulé aj budúce verejné udalosti 
a diskusie. 

V rámci programovacieho procesu má vláda zámer organizovať 
pracovné stretnutia, semináre a workshopy, na ktorých sa bude v 
rôznych štádiách programovania diskutovať o jednotlivých doku-
mentoch. Vláda plánuje organizovať stretnutia pravidelne každé 
tri mesiace. 

Nariadenie č. 5 z roku 2012 Rady ministrov opisuje hlavné fázy 
prípravného procesu Partnerskej dohody, operačných programov 
a základy verejnej účasti v tomto procese. Na základe tohto naria-
denia vytvorila Centrálna koordinačná jednotka, ktorá koordinuje 
a pripravuje Partnerskú dohodu a operačné programy špeciálny 
nástroj na výber predstaviteľov MVO do pracovných skupín na 
prípravu Partnerskej dohody a operačných programov. Doteraz 
boli zorganizované tri stretnutia, na ktorých sa rokovalo o “No-
vom programovom období Kohéznej politiky v EÚ 2014-2020” a 
Národnom rozvojovom programe “Bulharsko 2020”. Kandidáti z 
MVO musia splniť dve hlavné kritériá: uchádzač alebo uchádzač-
ka musí mať čistý register trestov a minimálne dvojročnú prax v 
danej oblasti. K dnešnému dňu je pracovná skupina na prípravu 
Partnerskej dohody už zostavená. Momentálne sa zostavujú ďal-
šie tematické pracovné skupiny na prípravu jednotlivých progra-
mov obdobia 2014-2020.

Pohľad MVO
Informácie – tie MVO, ktoré sa zaujímajú o programovací proces, 
môžu získať tieto informácie od vlády buď prostredníctvom in-
ternetu alebo na podujatiach, na ktoré sú pozvané. Organizácie, 
ktoré sú v tejto oblasti aktívnejšie, získavajú podrobnejšie infor-

Bulharsko
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mácie na úrovni EÚ od svojich kolegov z Bruselu, odkiaľ informá-
cie prichádzajú s predstihom.

Jeden z hlavných nedostatkov v partnerskom procese je proces 
výberu predstaviteľov MVO do rôznych pracovných skupín pra-
cujúcich na programových dokumentoch. Po prvé, nie je jasné, 
prečo bolo nevyhnutné vyvíjať nový systém, ktorý úspešne fun-
goval, koordinovali ho samotné MVO viac ako 10 rokov a bol 
akceptovaný viacerými ministerstvami. Z pohľadu novo schvále-
ného systému sa otázky vynárajú najmä v súvislosti s výberom 
jednotlivých predstaviteľov. MVO nemajú žiadne informácie o 
tom, prečo je niektorý kandidát na účasť v konzultačnej skupine 
uprednostnený pred iným, najmä, ak berieme do úvahy skutoč-
nosť, že odmietnutý kandidát mal väčšie znalosti a kompetencie 
a je v spoločnosti viac uznávaný.

Charakter doteraz uskutočnených konzultácií je viac informačný 
ako konzultačný. Na konferenciách a fórach v skutočnosti nie 
je žiadny reálny priestor na dialóg. To je pravdepodobne jeden 
z dôvodov, prečo názory predstaviteľov MVO neboli doteraz 
zohľadnené. Nie je jasné, prečo boli návrhy MVO zamietnuté, 
neexistuje žiadna spätná väzba. 

Jeden z dôvodov, prečo sú MVO pesimistické voči programo-
vaciemu procesu je, že vláda zadelila prácu na programových 
dokumentoch a na Partnerskej dohode externým konzultačným 
spoločnostiam. Hrozí, že plány pripravené konzultačnými spo-
ločnosťami nebudú odzrkadľovať názory širokého spektra orga-
nizácií, ktoré budú musieť dané programy následne realizovať. 
Takéto plány môžu viesť ku koncentrácii fi nančných prostriedkov 
do úzko vymedzených oblastí a regiónov, ktoré budú implemen-
tovať špeciálne spoločnosti a ktoré povedú k neudržateľnému 
rozvoju. Tento prístup sformalizuje partnerstvo a participáciu 
MVO v pracovných skupinách. Ich účasť bude len znakom „pseu-
dopublicity“.

Na regionálnej úrovni sa procesy ešte nezačali. Zdá sa, že 
niektoré samosprávy a regionálne správne orgány začali v pred-
stihu pripravovať vlastné rozvojové plány. Naproti tomu väčšina 
samospráv zostáva nečinná a očakáva nariadenia od zodpoved-
ných ministrov, takže ide o klasický prístup zhora nadol. V takejto 
situácii bude zaujímavé sledovať, ako sa budú národné priority 
odlišovať od regionálnych a do akej miery budú zohľadnené lo-
kálne potreby.   
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Pohľad štátnej strany
V Českej republike je za koordináciu prípravy nového progra-
mového obdobia zodpovedné Ministerstvo pre regionálny rozvoj, 
konkrétne Národný orgán pre koordináciu (NOK). Existuje ofi -
ciálny plán na prípravu implementácie Štrukturálnych fondov v 
období 2014-2020, ktorý sa momentálne uskutočňuje.

V júni 2011 identifi kovala česká vláda päť „národných rozvojo-
vých priorít“, o ktorých diskutovala s odbormi aj s obchodnou 
komorou a tiež aj s pracovnými skupinami Riadiaceho a koor-
dinačného výboru súčasnej implementačnej štruktúry. Do výbo-
ru delegovala niekoľko svojich predstaviteľov aj Rada vlády pre 
MVO. Ďalšie národné rozvojové prioroty boli vypracované s po-
litickými a profesionálnymi orgánmi, ktoré založilo Ministerstvo 
pre regionálny rozvoj alebo priamo vláda. V priebehu roku 2012 
vypracovali tézy na prípravu Partnerskej dohody na programova-
nie obdobia 2014-2020. Tieto tézy už pomenovali aj osem ope-
račných programov a ich ciele.  

Odborné zameranie téz poskytla Národná ekonomická rada vlá-
dy (NERV). Pre každú národnú rozvojovú prioritu bol vymenova-
ný odborný tím, ktorý bol zodpovedný za začlenenenie prijatých 
komentárov a pripomienok.

Tézy boli ratifi kované vládou na jeseň 2012, po čom budú na-
sledovať intenzívne diskusie o špecifi ckých formách operačných 
programov. Ciele a prioritné osi ešte nie sú defi nované. Tézy 
defi novali štyri základné princípy budúceho programového ob-
dobia; princípy strategického zamerania a prepojenia, podporu 
princípov trhovej uskutočniteľnosti, princípy kvalitných projektov 
a ľahšej prípravy a implementácie projektov, zjednodušenie a 
zmenšenie administratívne záťaže. Partnerská dohoda bude pri-
pravená do konca marca 2013. Z pohľadu štátnej správy sú tieto 
aktivity dostatočné na naplnenie partnerského princípu v progra-
movaní. 

Pre oblasť poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja, ktorý je 
fi nancovaný z EARFD, je proces programovania oddelený. Za 
túto časť programovania a za rokovania je zodpovedné Minister-
stvo poľnohospodárstva. Za partnerov pri programovaní považu-
jú Poľnohospodársku komoru a Národnú sieť miestnych akčných 
skupín. Bola vytvorená koordinačná skupina zložená z partnerov 
všetkých relevantných strán.

Pohľad MVO
MVO majú pocit, že štrukturálne fondy môžu pomôcť podporiť 
špecifi cké predmety, na ktoré sa sektor MVO zameriava. Z tohto 
dôvodu sú veľmi motivované sa programovania zúčastniť. Bohu-
žiaľ nie je dostatok informácií o programovaní.

Česká 
republika
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Aktívne organizácie sa snažia získať informácie prostredníctvom 
svojich kontaktov vo verejnom sektore, ale žiadne ofi ciálne tech-
nické informácie o súčasných aktivitách, výsledkov alebo plá-
noch v programovaní nie sú k dispozícii.

Vláda sa snaží MVO zapojiť do procesu skrz Radu vlády pre 
MVO. Avšak je to len konzultačný orgán českej vlády a nemá 
konsenzuálnych predstaviteľov MVO v Českej republike. 

Vláda má všeobecnú požiadavku na MVO sektor delegovať pred-
staviteľov a konsenzuálne orgány a organizácie na konzultácie 
na akúkoľvek tému. Tieto by mali fungovať ako centrála pre od-
bory. No situácia v rámci MVO sektora je odlišná a štátna správa 
zle pochopila situáciu. V Českej republike existuje niekoľko te-
matických a regionálnych sietí MVO, ale žiadna z nich nepokrýva 
väčšinu MVO v Českej republike. Niektoré z nich radšej rokujú 
o špecifi ckých problémoch po vlastnej línii. V dôsledku toho je 
situácia v sektore nejasná. Nie je dostatok informácií a chýba aj 
koordinácia. MVO sa zúčastňujú programovania náhodne. Situá-
cia v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárstva je podobná. 

Na druhej strane existujú politické tlaky na nezávislých predsta-
viteľov MVO v monitorovacích výboroch. Pozícia Rady vlády pre 
MVO ako akceptovaného partnera sa posilnila. 

Pohľad štátnej správy
V Lotyšsku je za implementáciu štrukturálnej a kohéznej politi-
ky EÚ a za navrhnutie operačných programov zodpovedné Mi-
nisterstvo fi nancií. Lotyšsko nastavuje priority fondov EÚ podľa 
strategických priorít defi novaných Národným rozvojovým plá-
nom na 2014-2020, ktorý sa momentálne pripravuje a mal by 
byť schválený ministerským kabinetom a parlamentom do konca 
roku 2012. 

Lotyšská vláda šíri najnovšie informácie o plánovaní na svojej 
stránke (www.esfondi.lv), kde sa nachádzali informácie aj v pred-
chádzajúcom programovom období. Zodpovedné inštitúcie už 
začali organizovať verejné diskusie o nariadeniach EÚ, napríklad 
9. novembra 2011 Ministerstvo fi nancií zorganizovalo verejné vy-
počutie o návrhu nariadení štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ. 
Okrem toho plánujú bilaterálne stretnutia so sociálnymi partner-
mi. 

Hlavná časť ofi ciálnej participácie sa bude odohrávať v dočas-
nom monitorovacom výbore pre fondy EÚ na prípravu pláno-
vacích dokumentov. Na jeho čele bude riadiaci orgán a okrem 
predstaviteľov zodpovedných inštitúcií budú jeho členmi aj mi-
movládni a regionálni partneri. Podobne ako tomu bolo v období 
2007-2013, kedy účinnosť implementácie programu a kvalitný 

Lotyšsko
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monitoring zaisťoval riadiaci výbor, budú aj v dočasnom moni-
torovacom výbore pre fondy EÚ členovia, ktorí sú rozdelení na 
voliacich a nevoliacich členov. Zúčastniť monitorovacieho výboru 
sa môže ktorýkoľvek sociálny partner ako nevoliaci člen (ako po-
radca alebo pozorovateľ).

Základnou diskusnou platformou bude Kontrolný výbor, ktorý bol 
zostavený špeciálne pre nové programové obdobie, na ktorého 
pôde sa bude diskutovať o návrhu nariadení. Podobne ako v mo-
nitorovacom výbore budú jeho členmi všetci partneri, ktorí pra-
covali na plánovaní a programovaní fondov EÚ a bude otvorený 
novým partnerom. 

Vláda má v pláne pripraviť Partnerskú dohodu v otvorenom a 
demokratickom procese a tiež Strategické environmentálne hod-
notenie na plánovacie materiály.

Pohľad MVO
Keďže programovanie sa ešte len začína a ministerstvá čakajú 
na vládu, aby schválila Národný rozvojový plán na 2014-2020, 
ktorý určí základy operačných programov a aktivity štrukturálnych 
fondov, tak štát ešte aktívne nedistribuuje informácie o progra-
movacom procese národných štrukturálnych fondov. MVO však 
medzitým aktívne vyhľadávajú informácie o plánoch a aktivitách 
jednotlivých ministerstiev. Doteraz nenarazili na žiadne problémy 
s prístupom k informáciám. 

Zatiaľ je predčasné hodnotiť, ktoré formy konzultácií budú po-
čas programovania použité, pretože sa programovanie ešte len 
rozbieha. MVO však prejavili záujem o medziinštitucionálne pra-
covné skupiny (najmä na úrovni sektorov), v ktorých sú členmi 
líniové ministerstvá, sociálni partneri a MVO. Okrem toho je tiež 
dôležité mať včasný prístup k verejne dostupným informáciám o 
formách a spôsobe participácie.

Vznikajú dobré iniciatívy, akou je napríklad návrh Ministerstva 
fi nancií zostaviť tieňové monitorovacie výbory, ktorých členmi 
by boli akékoľvek zainteresované inštitúcie, a ktorých úlohou by 
bolo sledovať vývoj a implementáciu operačných programov. 

Okrem toho, ministerský kabinet podnietil vznik Memoranda o 
spolupráci medzi MVO, ktoré zahŕňa viac ako 250 MVO z rôz-
nych oblastí. Obe iniciatívy by mohli slúžiť ako užitočné diskusné 
fóra o programovacom období – ich úloha v rámci programova-
nia však ešte nie je úplne jasná.

MVO očakávajú jasné pravidlá hry a transparentný proces, 
včasný prístup k informáciám a jasné rozdelenie zodpovedností 
medzi jednotlivými inštitúciami. Okrem toho tiež očakávajú, že 
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ministerstvá budú k šíreniu informácií pristupovať aktívne a vyu-
žijú participatívne metódy, aby získali pripomienky a spätnú väz-
bu. Je tiež dôležité mať jasno v tom, ktoré názory a prečo boli 
zohľadnené a ktoré nie. 

Environmentálne mimovládne organizácie si kladú za cieľ začle-
niť environmentálne aspekty  a opatrenia do operačných progra-
mov a do všetkých aktivít, prideliť viac fi nancií na energetickú 
efektívnosť a projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie. 
Na druhej strane, regionálne rozvojové mimovládne organizácie 
sa usilujú o lokalizovanejšie aktivity, ktoré by odzrkadľovali regi-
onálne aspekty a princíp subsidiarity. Okrem toho MVO žiadajú 
viac zdrojov nielen pre štátne agentúry, ale tiež pre sociálnych 
partnerov a MVO, ktoré zlepšujú kvalitu projektov a efektívne vy-
užívanie fondov.

Účasť MVO v programovacom procese nebola nikdy obmedzo-
vaná. Z tohto dôvodu sa tiež nedá očakávať, žeby Partnerská 
dohoda mohla priniesť viac možností na participáciu. Jednako 
však možno MVO Partnerskú dohodu použiť ako dodatočný ná-
stroj a referenciu pri lobovaní u GR Regio a národnej vlády, aby 
do národných nariadení zahrnuli ďalšie podmienky. 

Pohľad štátnej správy
Ako základ programovania budúceho obdobia v Maďarsku bude 
slúžiť Národná stratégia na roky 2014- 2020. Národná stratégia 
bude kombináciou Národnej koncepcie územného rozvoja a Ná-
rodnej koncepcie rozvojovej politiky. Bude prijatá parlamentom.

Verejné konzultácie o stratégii budú prebiehať počas jesene. 
Predpokladá sa, že budú trvať 45 dní a zainteresované strany 
budú oslovené prostredníctvom internetu, priamymi mailmi, cez 
fóra a v priebehu putovnej kampane.

Operačné programy budú pripravené na základe Národnej stra-
tégie. Očakáva sa, že ministri budú niesť viac zodpovednosti pri 
jej príprave, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Strate-
gické plánovanie má na starosti Ministerstvo národného hospo-
dárstva. Ministerstvo národného rozvoja a Ministerstvo zahranič-
ných vecí sú zodpovedné za rokovania na európskej úrovni na 
Viacročnom fi nančnom rámci a Kohéznej politike. Úrad pre ná-
rodné hospodárske plánovanie, ktorý bol založený v júni 2012 a 
pracuje pod Ministerstvom národného rozvoja pripravuje obsah 
Národnej stratégie.

Úlohy sa zmenili aj na regionálnej a krajskej úrovni. Úlohy, ktoré 
malo na starosti 7 regiónov prevezme 19 krajov. Toto tiež ovplyv-
ní programovanie a implementáciu fondov EÚ.

Maďarsko
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Národná stratégia a operačné programy budú pravdepodobne 
hodnotené Strategickým environmentálnym hodnotením. 

Na celý proces programovania dohliada Vládny výbor pre ná-
rodný rozvoj, ktorý vznikol v júli. Na čele výboru sedí premiér 
a jeho členmi sú ministri a ministerský tajomník zodpovedný za 
programovanie. Tento výbor schváli operačné programy, akčné 
plány, pravidlá, ich zmeny a tiež bude rozhodovať o veľkých pro-
jektoch. 

Pohľad MVO
Situácia v programovaní sa dá pomerne stručne zhrnúť, pretože 
čas pokročil a informácií je málo. Maďarsko je s plánovaním fon-
dov EÚ pozadu a teda aj s prípravou a implementáciou partner-
stva. Dokonca ani MVO, ktoré sú v tejto oblasti aktívne, nevedia 
veľa o pripravovanom programovom procese, dokumentoch a 
partnerstve. Informácie zväčša získavajú z neformálnych zdro-
jov.  

Na začiatku jesene 2012 nebola ešte stále známa3 ani štruktúra 
operačných programov  ani rozdelenie úloh jednotlivých zodpo-
vedných organizácií. Niektoré programy programového obdobia 
2007-2013 už mali dokončené hodnotenie, avšak hodnotenia 
boli vykonané len s malou alebo žiadnou účasťou partnerov. V 
rámci analýz predchádzajúceho obdobia a programovania budú-
ceho obdobia majú aj monitorovacie výbory obmedzenú úlohu. 
Monitorovacie výbory sú najdôležitejšie fóra zamerané na oblasť 
fondov EÚ, na ktoré môžu MVO posielať svojich predstaviteľov, 
a tak zapojenie týchto výborov by bolo veľmi dôležité. Bohužiaľ, 
v predchádzajúcich dvoch rokov sa úloha a zodpovednosť moni-
torovacích výborov zmenšila a stali sa viac formálne.

Prezentácia Národnej rozvojovej agentúry z medzinárodného 
stretnutia, ktoré sa konalo v polovici októbra identifi kovala na-
sledovné skupiny a procesy v partnerstve: kraje, dialóg s profe-
sionálnymi organizáciami, obchodné komory a medziministerské 
konzultačné skupiny. Hoci výraz “profesionálne organizácie” je 
pomerne fl exibilný, naznačuje, že vláda nemá žiadny zámer za-
pojiť občiansku spoločnosť a širšiu verejnosť do programovania. 

Zmysluplný verejný partnerský proces by mal byť založený na 
dostatočnom čase vyčlenenom na diskusie a dostatočných in-
formáciách pre všetky zúčastnené strany. Momentálne to vyzerá 
tak, že nie je k dispozícii ani jedno ani druhé. Na druhej strane, 
aj formálny verejný partnerský proces by bol kontraproduktívny a 
nebol by užitočný, ak by sa nikto nezaoberal návrhmi, prípadne 

3  len v polovici októbra začala vláda na rôznych podujatiach 
predstavovať navrhnovanú štruktúru OP.
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ak by nebola žiadna zásadná reakcia na to, prečo rôzne návr-
hy neboli použité. Takéto zdanlivé partnerstvo bez skutočného 
dialógu odrádza MVO od účasti na ďalších diskusiách. MVO sa 
sami seba pýtajú, či má zmysel využívať tie malé zdroje, ktoré 
občianska spoločnosť má na vytváranie návrhov, ktoré zaberú 
pomerne veľa času a ľudských kapacít, keď orgány nemajú žiad-
nu povinnosť tieto návrhy prijať alebo presvedčivo reagovať, pre-
čo neboli prijaté. 

V súčasnosti má vláda dva hlavné ciele: na jednej strane spot-
rebovať čo najviac dostupných fondov EÚ z obdobia 2007-2013 
a na druhej strane zabrániť tomu, aby boli alokácie z Kohéznej 
politiky na 2014-2020 menšie ako v predchádzajúcom období. 
Okrem toho, MVO zdôrazňujú, že fondy nesú so sebou rovnako 
možnosť zhoršenia situácie ako aj jej zlepšenia avšak za pred-
pokladu, že sú dobre naplánované.  Keďže neexistujú žiadne 
analýzy tohto druhu, nie je jasné, aké problémy by mohol spô-
sobiť zle naplánovaný projekt na lokálnej úrovni. Hrozbou také-
hoto projektu nie je to, žeby nedošlo k žiadnej zmene, ale že 
by zmena viedla k zhoršeniu situácie, napríklad k zvýrazneniu  
sociálnej a územnej nerovnováhy. Z tohto dôvodu je pre úspešné 
fondy EÚ rozhodujúce starostlivé plánovanie a programovanie 
so zohľadnením a začlenením širokého spektra faktorov a iden-
tifi kovaním dobre zvolených priorít. V tomto zmysle sú na mieste 
obavy, najmä ak vezmeme do úvahy fakt, že v rámci Vládneho 
výboru pre národný rozvoj chýbajú členovia, ktorí by zastupovali 
dve ministerstvá, ktorých rezort je silne ovplyvnený Kohéznou 
politikou, t.j. Ministerstvo ľudských zdrojov a Ministerstvo rozvoja 
vidieka (ktoré má tiež na starosti ochranu životného prostredia).

Potom, ako bol založený Vládny výbor pre národný rozvoj sa 
ešte len ukáže, či sa plánovanie zrýchli, či bude dostatočný čas 
na skutočnú sociálnu diskusiu a či a ako naplní výbor výzvy in-
tegrovaného plánovania.

Pohľad štátnej správy
Už koncom roku 2011 začalo Ministerstvo regionálneho rozvoja 
(MRR) zapájať verejnosť do príprav nového programového ob-
dobia. Prvá vec, o ktorej sa diskutovalo bol balík návrhov naria-
dení navrhnutých Európskou komisiou na fondy EÚ pre obdobie 
2014-2020. 26. októbra 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
na tému nariadení, na ktorom sa zbierali podnety od partnerov 
na vládne pozície k týmto dokumentom. V decembri boli návrhy 
pozície k navrhovanému balíku nariadení zavesené na stránku 
MRR a začal sa proces verejných konzultácií. 

Samotný proces programovania sa začne v 2012. Hneď potom, 
ako vláda prijme koncept Partnerskej dohody, ktorá nastaví cel-
kovú stratégiu výdavkov pre obdobie 2014-2020, sa začnú roz-

Poľsko
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siahle konzultácie. Toto by malo prebehnúť ešte pred koncom 
roka 2012. 

Už teraz sú partneri zahrnutí do vytvárania budúcej podoby fon-
dov EÚ v Poľsku a to hneď niekoľkými spôsobmi, napríklad: 

• Odborné diskusie na rôzne tematické ciele Kohéznej poli-• 
tiky EÚ pre obdobie 2014-2020 s účasťou partnerov vrátanie 
MVO;

• Stretnutia Národného územného fóra, ktoré slúži ako po-• 
radný orgán regionálnej politiky; 12. septembra 2012 sa konala 
diskusia na tému partnerstvo.

Okrem toho je MRR otvorené iniciatívam zo strany MVO a iných 
partnerov diskutovať o budúcej podobe fondov EÚ. Vysiela tiež 
rečníkov na podujatia organizované MVO, ako napríklad na kon-
ferenciu organizovanú 22. októbra 2012 Národnou federáciou 
MVO. 

Pohľad MVO
Hoci vláda vyhlasuje, že programovanie je založené na blízkej 
spolupráci medzi verejnou správou a sociálnymi a ekonomickými 
partnermi, v skutočnosti je v celom procese niekoľko nedostat-
kov. 

Príprava zdrojových materiálov a kľúčových častí Partnerskej 
dohody nie celkom napĺňa princípy partnerstva. Čo je najdôle-
žitejšie, základy tohto dokumenty pripravuje medziministerská 
skupina bez toho, aby boli do prípravy prizvaní aj predstavitelia 
partnerov, napr. MVO.

Efektívnosť súčasného programového obdobia ani partnerské 
procesy neboli riadne zhodnotené. Hoci vládne orgány hovoria 
v hodnotení o implementácii partnerského princípu, nepodnikli 
žiadne konkrétne opatrenia. Okrem toho, časový harmonogram 
programovania, ktorý vláda špecifi kovala, nebol verejnosti jasne 
odkomunikovaný.

Zo skúsenosti možno povedať, že začlenenie organizácií do 
konzultačných procesov je často len formálne a vyčlenený čas 
je veľmi krátky. Napríklad, na konzultácie vládnych pozícií k na-
riadeniam EÚ (ktoré boli vyvesené na ministerskej stránke) bol 
vyhradený príliš krátky čas (menej ako 14 dní) a navyše počas 
vianočných sviatkov. Z tohto dôvodu bolo pomerne náročné pre 
MVO a ďalších sociálnych a ekonomických partnerov dôkladne 
analyzovať a komentovať vládne návrhy.

Tieto problémy potvrdzujú aj ďalší predstavitelia MVO. Väčšina 
MVO má podobný názor ako prezident Výkonnej rady pre poľský 
výbor Európskej siete proti chudobe (EAPN Poľsko):
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„Nie sme zapojení do takýchto konzultácií. Zúčastnili sme sa kon-
zultácií k Národnému programu reforiem a nedávno sme sa stali 
členom medziministerskej skupiny pre Stratégiu Európa 2020. 
No v žiadnej z týchto skupín sa nediskutovalo o programovaní 
fondov EÚ pre nadchádzajúce obdobie.“

Vplyv sociálnych a ekonomických partnerov na strategické doku-
menty súvisiace s budúcimi fondmi EÚ je veľmi malý. Neexistujú 
žiadne jasné, záväzné a vynútiteľné pravidlá, ktoré by zabezpe-
čovali účasť sociálnych partnerov a organizácií občianskej spo-
ločnosti pri pripravovaní kľúčových programových dokumentov a 
strategickej časti Partnerskej dohody (napr. vízie, priority, rozsah 
investícií, zdroje fi nancovania a stratégie implementácie). Všet-
ky tieto oblasti zostávajú sociálnym partnerom skryté. Materiály, 
ktoré pripravuje Európska komisia, napr. nariadenia a Spoločný 
strategický rámec sú užitočné, pretože obsahujú návrhy tematic-
kých cieľov, investičných stratégií prípadne celkový rámec vízie, 
ktorú by si mali členské štáty osvojiť. Aj tak však celkový rámec 
nakoniec špecifi kujú členské štáty a defi nujú aj štruktúru progra-
mov a opatrení, ktoré sa budú implementovať. Sociálni partneri, 
ktorí sú súčasťou monitorovacích výborov a podvýborov sú sot-
va informovaní o návrhoch EK a nepredpokladajú sa ani žiadne 
konzultácie.

Pohľad štátnej správy
Rumunské inštitúcie a orgány si veľmi dobre uvedomujú, že 
programové dokumenty je potrebné pripraviť v spolupráci so 
sociálnymi partnermi a v dialógu s komisiou. Na zaistenie  sú-
držnosti realizácie partnerstva v rámci celej štruktúry vypraco-
valo tento rok Ministerstvo zahraničných vecí memorandum. 
Zámerom memoranda je spoločný návod na implementáciu part-
nerského princípu. Obsahuje niekoľko konzultačných možnos-
tí s predstaviteľmi orgánov na národnej, regionálnej a lokálnej 
úrovni, s organizáciami občianskej spoločnosti a ekonomickými 
a sociálnymi partnermi počas programovacieho procesu.

Na základe princípov z memoranda vypracovala Rozvojová 
agentúra návrh na partnerský rámec pre Regionálne rozvojové 
plány. Na regionálnej úrovni ponúka tento rámec úplnú transpa-
rentnosť a zapojenie všetkých zainteresovaných partnerov tak, 
aby sa zabezpečila efektívnosť a udržateľnosť procesu a pripra-
vovaných dokumentov.

Partneri sa začali zapájať už v roku 2011, kedy boli na krajskej 
úrovni vytvorené pracovné skupiny. Vytvorili a vedú ich Krajské 
rady, ktoré koordinuje Regionálna rozvojová agentúra. Členmi 
skupiny sú predstavitelia administratívnych, ekonomických, so-
ciálnych a vzdelávacích orgánov z každého kraja. Doteraz sa 
skupiny stretli dvakrát. Okrem toho boli tento rok doplnené o 
predstaviteľov ekonomického sektora a občianskej spoločnosti. 

Rumunsko
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V budúcnosti plánujú byť pracovné skupiny na úrovni kraja dopl-
nené o tematické pracovné skupiny.

Ministerstvá koordinujúce prípravu jednotlivých operačných 
programov tiež spustili výberový proces na rôzne typy organizá-
cií zaujímajúcich sa o programovanie (MVO, odbory, obchodné 
komory, univerzity). Vybrané organizácie majú možnosť zúčast-
niť sa tematických konzultačných výborov. Výber bude prebiehať 
transparentným procesom na základe motivačných listov a vo-
pred zvolených indikátorov. Výbor bude pozostávať z 30 členov, 
pričom 10 z nich bude reprezentovať rôzne profesionálne orga-
nizácie a občiansky sektor.

Pohľad MVO
Rumunské MVO si vo všeobecnosti myslia, že majú dosť in-
formácií o plánovacom procese. Ide najmä o tie MVO, ktoré sa 
špecializujú na monitorovanie programovania a implementáciu 
fondov EÚ.

Napriek tomu, že prístup k informáciám je v poriadku, MVO majú 
veľmi zlý dojem zo spôsobu implementácie partnerského princí-
pu. Často je povrchný a MVO nie sú považované za rovnocen-
ných partnerov. Môže to byť spôsobené nedostatkom kapacít na 
strane MVO. Na druhej strane, organizácie občianskej spoloč-
nosti nemajú dobré skúsenosti s reakciami inštitúcií na ich ini-
ciatívy.

Rovnako kontroverzné sú aj založenie a aktivity tematických kon-
zultačných výborov. Niektoré MVO, ktoré sa hlásili za členov ešte 
doteraz nedostali ofi ciálnu odpoveď. Namiesto toho im z riadia-
ceho orgánu zatelefonovali a oznámili, že nemajú veľké šance 
stať sa členom výboru, pretože sa hlásia iné „reprezentatívnejšie 
koalície“, ktoré môžu vymenovať svojich predstaviteľov. Medzi 
MVO, s ktorými sme sa rozprávali, prevláda názor, že členstvo 
by malo byť otvorené pre všetky zainteresované MVO.

V novom programovom období MVO očakávajú viac možností 
žiadať o fondy pre aktivity súvisiace s MVO, „ľudskejšie“ (lepšie 
a ľahšie) podmienky získať fondy EÚ a tiež menej byrokracie v 
priebehu implementácie projektov fi nancovaných z fondov EÚ. 
V súčasnom období sa predpokladalo, že je lepšie alokovať fi -
nancie z fondov EÚ na orgány a úrady, pretože majú väčšiu ab-
sorpčnú schopnosť. Ukázalo sa, že to nie je pravda. Samosprávy 
a ostatné orgány mali problém už vo fáze podávania prihlášok a 
tiež počas implementácie projektov. Zdá sa, že nie sú zvyknuté 
na prísne pravidlá spojené s fondmi EÚ. Okrem toho si MVO 
myslia, že by sme sa mali poučiť z predchádzajúceho programo-
vého obdobia a závery využiť aj v novom programovom období. 
Doteraz však neprebehli s MVO žiadne konzultácie vo veci zhod-
notenia súčasného obdobia.  
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Pohľad štátnej správy
Na Slovensku je hlavným administratívnym orgánom zodpoved-
ným za negociácie a riadenie hlavných strategických dokumen-
tov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
resp. ním zriadený Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Existuje niekoľko ofi ciálnych fór, v rámci ktorých sa dá zapojiť 
do programovacieho procesu. Vo februári 2011 CKO vytvorilo 
pracovnú skupinu „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“, ktorá je 
poradným orgánom CKO pre programovanie fondov EÚ.

Po nástupe novej vlády v apríli 2012 bola vytvorená „Rada vlády 
SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020“ ako poradný or-
gán pre programovanie Kohéznej politiky. V Rade sú zastúpené 
MVO. Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, 
ktorý je poradným orgánom pre vládu Slovenskej republiky, je 
členom Rady a napriek tomu, že predstavuje verejnú správu, pre-
javil ochotu zastupovať MVO na tejto platforme plus ich informo-
vať o záležitostiach, o ktorých sa na Rade diskutovalo, prípadne, 
o ktorých sa rozhodlo. Začal zbierať pozície MVO k nastaveniu 
fondov EÚ v budúcom programovom období a plánuje ich pre-
zentovať a presadzovať na Rade. Napriek jeho snahe však stále 
ide o nepriame zastúpenie MVO a nie o priame partnerstvo.

Ďalšiu možnosť pre tie MVO, ktoré sú členmi monitorovacích vý-
borov jednotlivých operačných programov je žiadať o informácie 
o programovaní v špecifi ckom sektore a žiadať o zapojenie do 
prípravy analytických a strategických dokumentov. 

Pohľad MVO
Vo všeobecnosti možno povedať, že CKO je ochotné spolupra-
covať s MVO a zahrnúť ich vstupy do svojej práce. Napriek tomu 
však CKO neplánuje prijať žiadne písomné pravidlá o partner-
stve a uprednostňuje „ad hoc“ spoluprácu. Zároveň sa ani nena-
šla ochota prekročiť pravidlá, ktoré nastavila Európska únia. Zdá 
sa tiež, že pre úrady a orgány pôsobí občiansky sektor ako veľká 
neznáma a majú problém nájsť vhodného a reprezentatívneho 
partnera, ktorý by bol zároveň akceptovaný koalíciou MVO ako 
ich predstaviteľ. Celkovo sú MVO vnímané ako ďalšia záujmová 
skupina, ktorá sa snaží lobovať za svoju agendu v programova-
com procese. Štátne orgány ich viac-menej vnímajú rovnako ako 
odborové organizácie, prípadne podnikateľské alebo priemysel-
né asociácie. 

Hoci diskusie o budúcej podobe Kohéznej politiky a fondoch EÚ 
už prebiehajú, je len veľmi málo informácií o tom, ako tieto disku-
sie postupujú. Často sú tiež len na vyžiadanie. Toto signalizuje, 
že ak MVO nebudú aktívne pretláčať svoje požiadavky koordino-

Slovensko
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vaným spôsobom, budú mať pravdepodobne len malú možnosť 
zapojiť sa do diskusií a budú môcť už len pripomienkovať doku-
menty, ktoré boli navrhnuté bez ich účasti.

MVO nie sú spokojné s rozložením moci v rámci pracovných sku-
pín a žiadajú vyrovnanejšie zastúpenie jednotlivých sektorov v 
jednotlivých výboroch a skupinách (štátni zástupcovia, regionál-
ne a lokálne orgány, súkromní hráči, sociálni partneri a občian-
ska spoločnosť).

Otázna je aj legitimita predstaviteľov MVO. Neexistuje žiadny ofi -
ciálny mechanizmus na výber predstaviteľov MVO. Okrem toho, 
vnútorné štruktúry MVO sa v priebehu posledných rokov niekoľ-
kokrát menili. Existuje niekoľko pracovných skupín a monitoro-
vacích výborov, v ktorých sedia predstavitelia MVO, avšak úplne 
neznámi v neziskovom sektore. Nie sú tiež jasné podmienky, kto-
ré by stanovili, kedy môže byť predstaviteľ občianskej spoločnosti 
považovaný za reprezentatívneho zástupcu. Je potrebné nasta-
viť jasný a transparentný proces, ktorý by umožňoval vymeno-
vať predstaviteľov MVO, ktorí by boli akceptovaní MVO a tiež 
inštitúciami. Rovnako je dôležité, aby MVO prijali vlastný kódex 
na včasné poskytovanie informácií, demokratické zastúpenie a 
presadzovanie myšlienok jednotlivých členov platforiem.

Je tiež dôležité spomenúť, že fungovanie pracovných skupín 
komplikujú veľmi krátke časy, ktoré sú určené na komentovanie 
(napríklad od piatka do pondelka). Často sú tieto krátke termíny 
nastavované centrálne CKO alebo dokonca priamo Európskou 
komisiou. Z toho zároveň vyplýva otázka, či nie je partnerský 
proces tlmený samotnou Európskou komisiou, ktorá neposkytuje 
dostatočné množstvo času a priestoru na riadnu diskusiu s part-
nermi.

Dôležitá je aj otázka dostupnosti fondov EÚ pre MVO. V súčas-
nosti MVO nemajú prístup k fondom EÚ pre administratívne a 
fi nančné podmienky. Prístup MVO k fi nancovaniu z fondov EÚ 
je možno dosiahnuť zjednodušením projektovej administratívy, 
nízkej miery spolufi nancovania a možnosti zálohových platieb. 
Dôležitý je aj systém globálnych grantov, ktorý by výrazne prispel 
k sprístupneniu fondov malým MVO a umožnil implementáciu 
malých a udržateľných projektov. 
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