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Základné informácie
• Vytvorenie Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EU
Strategy for the Danube Region – EUSDR) iniciovala
Európska rada a vypracovala ju Európska komisia (2010)
• EUSDR je reprezentovaná hlavnými dokumentmi:
• 1. Oznámenie komisie Európskemu parlamentu a iným
EU inštitúciám 2. Akčný plán
• Zúčastnené krajiny. Členské štáty EU: Nemecko, Rakúsko,
Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko,
Rumunsko, Chorvátsko
• Pristupujúce krajiny: Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora
• Susediace krajiny: Moldavsko, Ukrajina

Základné informácie
• Projekty by mali podporovať trvalo udržateľný rozvoj a
pokrývať viacero regiónov a krajín, mali by byť
koherentné a vzájomne sa podporovať.
• V konečnom dôsledku by mali zaznamenať prínos pre
všetky strany, mali by byť realistické, technicky
uskutočniteľné, s disponibilným a dôveryhodným
financovaním.

Základné informácie
• Dunajská stratégia NIE JE nástrojom
financovania projektov
• EÚ nevyčleňuje pre stratégiu financie, nevytvára ďalšie
inštitúcie ani ďalšiu legislatívu
• Financie na realizáciu projektov majú byť čerpané z
dostupných prostriedkov z rôznych programov a fondov

Štruktúra a priority Dunajskej stratégie
4 piliere a v rámci nich 11 prioritných oblastí

PILIER 1: PREPOJENIE PODUNAJSKEJ OBLASTI
PILLAR 1: CONNECT THE REGION

PO 1: Zlepšiť mobilitu a multimodalitu
PA 1: To improve mobility and multimodality

PO 2: Podporovať udržateľnejšie zdroje energií
PA 2: To encourage more sustainable energy

PO 3: Podporovať kultúru a CR, kontakty medzi ľuďmi
PA 3: To promote culture and tourism, people to people contacts
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PILIER 2: OCHRANA ŽP PODUNAJSKEJ OBLASTI
PILLAR 2: PROTECTING THE ENVIRONMENT IN THE DANUBE REGION

PO 4: Obnoviť a udržať kvalitu vôd
PA 4: To restore and maintain the quality of waters

PO 5: Riadiť riziká v oblasti životného prostredia
PA 5: To manage environmental risks

PO 6: Chrániť biodiverzitu a kvalitu ovzdušia a pôd
PA 6: To preserve biodiversity, landscape and quality of air and soils
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PILIER 3: ROZVÍJANIE PROSPERITY V PO
PILLAR 3: BUILDING PROSPERITY IN THE DANUBE REGION

PO 7: Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom
výskumu, vzdelávania a informačných technológií
PA 7: To develop knowledge society through R&I, education and IT

PO 8: Podporovať konkurencieschopnosť podnikov
vrátane rozvoja zoskupení
PA 8: To support competitiveness of enterprises including clusters

PO 9: Investovať do ľudí a zručností
PA 9: To invest in people and skills
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PILIER 4: POSILNENIE PODUNAJSKEJ OBLASTI
PILLAR 4: STRENGTHENING THE DANUBE REGION

PO 10: Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu
PA 10: To step up institutional capacity and cooperation

PO 11: Spolupracovať s cieľom podporiť bezpečnosť a
riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť
PA 11: To work together to promote security and tackle organised
and serious crime

Koordinátori
• Európska komisia vymenovala jednotlivé krajiny do funkcií
koordinátorov prioritných oblastí stratégie:
• Slovensko (spolu s Maďarskom) je koordinátorom pre Prioritnú
oblasť 4: Obnoviť a udržať kvalitu vôd
• Slovensko (spolu so Srbskom) je koordinátorom pre Prioritnú
oblasť 7: Rozvíjať znalostnú spoločnosť, výskum, vzdelávanie, IKT
• Národnou koordinujúcou inštitúciou EUSDR je Úrad vlády SR

Akčný plán – štruktúra
• Akčný plán má za cieľ identifikovať konkrétne priority
makroregiónu. Je zostavený podľa štruktúry:
• Piliere → Prioritné oblasti → Akcie → Projekty
• Akcia (Action) sa týka dôležitej problematiky, ktorá vyžaduje
zapojenie krajín a aktérov za účelom splnenia cieľov určitej
Prioritnej oblasti. Akcie môžu mať rôzny charakter, napríklad:
• Nový prístup
• Zvýšená koordinácia pri tvorbe politík
• Podpora prebiehajúcich procesov
• Iniciatíva pre sieťovanie

Akčný plán – štruktúra
• Projekt (Project) má definovaný začiatok a koniec, vyžaduje
financovanie, koordinátora (lídra) a partnerov. Akčný plán v rámci
jednotlivých Akcií prezentuje aj ilustratívne príklady pre témy projektov
(Example of Project), napríklad:
• PILLAR 2 → PA 05 (To manage environmental risks) → Actions:

Možnosti financovania projektov
• V Programovom období 2007 – 2013 boli projekty Dunajskej stratégie
podporené najmä z nasledujúcich zdrojov:
•
•
•
•
•
•
•
•

Štrukturálne fondy EÚ
7. rámcový program
Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE programme)
Nástroj predvstupovej pomoci – Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA)
Programy cezhraničnej spolupráce
Programy European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD)
Iné

Možnosti financovania projektov
• V Programovom období 2014 – 2020 sa očakáva podpora zo zdrojov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COST (European Cooperation in Science and Technology)
DTP Danube Transnational Programme
Erasmus+
EUREKA
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF Európsky sociálny fond
HORIZON 2020
Interreg Central EUROPE
Iné

Postup schválenia projektu
• Kritériá pre udelenie statusu Flagship project v Prioritnej oblasti 07
• Flagship projekty sú projekty, ktoré sa zaoberajú riešením problematiky
vysoko aktuálnej pre celý Dunajský región, a ktoré vyžadujú spoluprácu
širokého spektra riešiteľov, resp. aktérov. O udelenie statusu môžu
požiadať už rozbehnuté projekty, ale i úplne nové návrhy.
• Flagship projekt musí mať riešiteľov minimálne z troch krajín a dopad
projektu sa musí týkať minimálne piatich krajín z regiónu. Minimálny
objem financií je stanovený nasledovne:
•
•
•
•

Výskumné projekty:
Vysokoškolské vzdelávanie:
Informačné technológie:
Aktivity sieťovania:

5 mil. EUR
3 mil. EUR
2 mil. EUR
1 mil. EUR

Postup schválenia projektu
• Kritériá pre udelenie statusu Flagship project v Prioritnej oblasti 07
• Za účelom výberu vyhovujúceho projektu musia žiadosti obsahovať:
•
•
•
•
•
•
•
•

Názov projektu
Opis projektu: plánované aktivity
Trvanie projektu a časový plán
Projektový manažér (kontaktné informácie)
Opis state-of-the-art v príslušnej oblasti
Detailná charakteristika partnerov (projekty, publikácie)
Očakávané výstupy so zameraním na komerčné/užívateľské využitie
Očakávaný dopad na vedomostnú spoločnosť v Dunajskom regióne, alebo min. v 5
krajinách DR
• Rozpočet

• Žiadosti sa e-mailom zasielajú príslušnej národnému riadiacemu výboru
(Steering Group), ktorý ich na svojom zasadnutí prerokuje. Žiadateľ
projekt aj odprezentuje a riadiaci výbor rozhodne o udelení resp.
neudelení statusu Flagship project.

Postup schválenia projektu
• Kritériá pre udelenie Letter of Recommendation (LoR)
• Okrem Flagship projektov je cieľom Steering Group podporiť aj projekty
menšieho rozsahu, ktoré sú relevantné pre región, a to udelením tzv.
odporúčacieho listu (Letter of Recommendation - LoR)
• Udelenie LoR pozostáva z predbežného výberu a hodnotenia
projektových návrhov riadiacim výborom.
• Hodnotený je „potenciálny dopad projektu z hľadiska dosahovania
cieľov Prioritnej oblasti 07 Európskej stratégie pre Dunajský región“
• Nie je hodnotená „vedecká excelentnosť“ projektu
• Žiadosti sa e-mailom zasielajú príslušnej národnému riadiacemu výboru
(Steering Group), ktorý ich na svojom zasadnutí prerokuje. Riadiaci
výbor rozhodne o udelení resp. neudelení LoR.

Ďakujeme za pozornosť!
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