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Eurofondy na obdobie 2021 – 2027:

12 594 000 000 €
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Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska

jeden program
namiesto 6

jednotná metodika, 
jedny pravidlá

jednotná príručka
pre verejné obstarávanie

jeden riadiaci orgán
Spleť viac ako 30 riadiacich 
štruktúr s množstvom byrokracie 
sme zredukovali na tretinu

jedna inštitúcia
na kontrolu verejného 
obstarávania - ÚVO
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Mimovládne 
organizácie

Široká participácia na tvorbe Programu Slovensko

Európska komisia
(6 generálnych direktoriátov)

Štátna správa 
(12 ministerstiev)

Regionálni partneri 
(29 hráčov – 8 regiónov, 
18 území mestského rozvoja, 
SK8, ZMOS, Únia miest Slovenska)

Zástupcovia 
zamestnávateľov 
a zamestnancov 
(5 zväzov, KOZ)

SAV700+
stretnutí
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Konkurencieschopnejšie 
a inteligentnejšie Slovensko

1,9 mld. €

Ciele Programu Slovensko

*zvyšné zdroje 410 mil. € sú určené na technickú pomoc

Zelenšie Slovensko

4,2 mld. €

Špecifický cieľ – Fond 
spravodlivej transformácie

441 mil. €

Prepojenejšie Slovensko

2 mld. €

Sociálnejšie a inkluzívnejšie
Slovensko

3,3 mld. €

Európa bližšie k občanom

400 mil. €
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Zelenšie Slovensko

Ľudia na Slovensku 
si zaslúžia 
zdravý život 
v zdravej krajine

4,2 miliardy €
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Zelenšie Slovensko

Energetická efektívnosť a bezpečnosť
1,28 miliardy €

*vybrané príklady

Obnovené zateplené bytovky 

16 000
bytov

400
podnikom pomôžeme znížiť 
náklady na energie

500
obnovených verejných budov
(zateplenie, zelené strechy )

35 000
domácností podporíme 
vo využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie
(tepelné čerpadlá, fotovoltika,
slnečné kolektory)



www.mirri.gov.sk

Zelenšie Slovensko

*vybrané príklady

500 km
nových alebo rekonštruovaných 
vodovodných potrubí

120 000
ľudí získa prístup 
k pitnej vode 
vďaka vodovodom

Životné prostredie
2 miliardy € • dobudujeme sieť                            

kanalizácií a čističiek 
odpadových vôd

• 3 000 domácnostiam vymeníme kotle             
za moderné bezemisné zariadenia

• odstránime najvážnejšie 
environmentálne záťaže

• podporíme projekty                            
adaptácie na zmenu klímy
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Zelenšie Slovensko

Udržateľná mestská mobilita

*vybrané príklady

• Električky
• Trolejbusy
• Ekologické autobusy

Cyklodoprava
100 miliónov €

Ekologické formy dopravy
790 miliónov €
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Sociálnejšie 
a inkluzívnejšie Slovensko

Dôstojný život 
a fungujúce služby 
pre všetkých

3,3 miliardy €
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Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko

*vybrané príklady

Zamestnanosť a sociálne služby

175 000
nezamestnaných 
si ľahšie nájde 
pracovné miesto

120 000
zamestnaných si 
zvýši kvalifikáciu 
a zručnosti
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Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko

Kvalitné vzdelávanie

*vybrané príklady

4 200 pomáhajúcich profesií
pre lepšie vzdelávanie 
(asistenti, školskí psychológovia, 
špeciálni pedagógovia)

Rekonštrukcie 
a moderné vybavenie 
základných 
a stredných škôl  

Lepšie zručnosti 
pre 60 000 žiakov
(gramotnosť, odborné vzdelávanie)

Masívna podporia 
zázemia pre šport –
telocvične

+
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Konkurencieschopnejšie 
a inteligentnejšie Slovensko

Podporíme oblasti, 
ktoré dajú ľuďom lepšiu 
a dobre platenú prácu 
a krajine zabezpečia 
ekonomický rozvoj

1,9 miliardy €
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Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko

*vybrané príklady

Spolupráca biznisu 
s vedeckým sektorom 

630 miliónov €
Lepšie podmienky 
a štipendiá pre vedcov

163 miliónov €

V čom teraz zaostávame:

Veda a výskum
Špičkové vybavenie 
nemocníc a vedecký výskum 
v zdravotníctve

190 miliónov €

len 0,9 % HDP
do vedy a výskumu 
(priemer EÚ 2,3 %) 
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Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko

*vybrané príklady

Inovácie v malých 
a stredných podnikoch
212 miliónov €

880 
podporených podnikov
zvýši svoju 
konkurencieschopnosť

V čom teraz zaostávame:

• iba 1 z 5 podnikov 
je schopný inovovať

• až 9% MSP  
zanikne do 2 rokov           
od vzniku
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Prepojenejšie 
Slovensko

Obyvatelia všetkých 
regiónov musia mať 
komfortný a bezpečný 
prístup k práci, 
vzdelaniu a službám

2 miliardy €
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Prepojenejšie Slovensko

*vybrané príklady

Rozvoj a obnova železničnej siete
686 miliónov €

Diaľnice
840 miliónov €
Cesty I. triedy
241 miliónov €

Cesty II. a III. triedy
169 miliónov €
Miestne komunikácie
62 miliónov €
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Európa bližšie k občanom

Chceme využiť naplno 
potenciál cestovného 
ruchu na Slovensku, 
lebo prináša rozvoj 
a prácu do regiónov

400 miliónov €
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Európa bližšie k občanom

*vybrané príklady

Kultúrne zariadenia 
a obnova pamiatok

25 miliónov €

Infraštruktúra cestovného ruchu

72 miliónov €

Verejné športoviská 
v regiónoch 

21 miliónov €

Trenčín - Európske 
mesto kultúry

40 miliónov €
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Fond spravodlivej
transformácie

Pomôžeme ľuďom 
zvládnuť dôsledky 
veľkých hospodárskych 
a sociálnych zmien 
v ich regiónoch

• Horná Nitra
• Košický kraj 
• Banskobystrický kraj 441 miliónov €
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Revolučná zmena v rozhodovacích procesoch 
smerom k regiónom

2 miliardách €
budú samosprávy a regionálni aktéri  
rozhodovať priamo v rámci ich kompetencií

• základné a stredné školy, športové zariadenia
• domovy dôchodcov, detské domovy, ambulancie
• vodovody a kanalizácia
• cesty II., III. tr. + miestne cesty
• verejná doprava, cyklodoprava
• zatepľovanie objektov, zmiernenie klimatickej zmeny

Až o vyše
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Tvoríme Slovensko, kde sa bude dobre žiť

Program Slovensko je nástrojom, ako spraviť našu krajinu 
úspešnou, prosperujúcou a zdravou

Podpísanie 
Partnerskej dohody 
Európskou komisiou

Vyhlásenie prvých  výziev
z nových eurofondov

Schválenie OP Slovensko
vládou a predloženie 
Európskej komisii

Schválenie Partnerskej 
dohody vládou 
a jej predloženie 
Európskej komisii

Schválenie OP Slovensko 
Európskou komisiou
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Dobré riešenia pre ľudí


