SFPA predstavila projektový plán, ktorý môže pomôcť čerpať financie z
európskych programov
Bratislava, 30. júna 2021 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) dnes
organizovala prezentáciu „Projektového plánu rozvoja zahraničnej spolupráce VÚC“, ktorý
predstavuje súbor odporúčaní na zlepšenie rozvoja európskej regionálnej agendy VÚC.
Zistenia obsiahnuté v tomto pláne môžu slúžiť ako inšpirácia pre riadenie vonkajších
vzťahov slovenských regiónov.
Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom
zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA).
Vychádzajúc z hĺbkového auditu zmluvných partnerstiev VÚC so zahraničnými partnermi
sme zistili, že v priemere 80 % ich finančného prínosu pre kraj, pochádza z programu
INTERREG A, čo predstavuje cezhraničnú spoluprácu krajov. Čerpanie zdrojov tak závisí
od jedného programu a nevžívajú sa ďalšie – INTERREG B, INTERREG C a horizontálne
programy EŠIF. Tiež sa ukázalo, že veľa zmluvných partnerstiev, sa nepretavilo do
konkrétnej spolupráce a nepriniesli žiadny reálny prínos. „Čerpanie z programov
INTERREG B, C a programov EŠIF predstavuje zdroj peňazí, investícií a know-how, ktoré
my nevyužívame. Považujem to za problém a výzvu pre vládu SR“ uviedol Alexander
Duleba.
Cieľom prezentovaného projektového plánu je súbor odporúčaní, ako tieto závery zmeniť.
Zefektívniť spoluprácu krajov so zahraničnými partnermi a dosiahnuť, aby sa stala
účinným nástrojom na implementáciu regionálneho rozvoja. V prvej časti predstavil
Alexander Duleba metodológiu, podľa ktorej sme postupovali pri vypracovaní plánu a ktorá
bola navrhnutá pre potreby tohto projektu. Naňho nadviazala Veronika Oravcová, ktorá
samotný projektový plán predstavila.
Z neho vyplynulo, že rozvíjanie spolupráce je dôležité nie len z hľadiska finančného
prínosu, ale aj z hľadiska skúseností. Preto v pláne odporúčame využívať päť súborov
partnerstiev, ktoré by mali slúžiť ako nástroj na dosiahnutie strategických cieľov.
Faktorom, ktorý môže výrazne zefektívniť zahraničnú spoluprácu VÚC je sieťovanie
aktérov na regionálnej úrovni (obce, mestá, podnikateľské subjekty, výskumné a
vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie) vo vybraných sektorových prioritách a
koordinácia postupu pri rozvoji zahraničnej spolupráce.
„Pre úspešné zahraničné aktivity kraja je dôležité i jeho sieťovanie na národnej úrovni a
spolupráca s inštitúciami, ktoré sú kľúčové pre rozvoj kraja vo vybraných sektorových
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prioritách“ uviedla Veronika Oravcová. Zapájať sa, byť súčasťou združení so sebou prináša
výhody v podobe zdieľania informácií o výzvach či sprostredkovaní partnerov.
V projektovom pláne, ktorý sme dnes odprezentovali navrhujeme väčší rozvoj európskej
spolupráce VÚC, ktorej cieľom je pritiahnuť väčšie množstva zdrojov a partnerstiev do
regionálneho rozvoja. Návrh projektového plánu zahraničnej spolupráce VÚC má slúžiť len
ako inšpirácia pre kraje a ich politických predstaviteľov, ktorí sú kompetentní v tejto sfére
konať.
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O RC SFPA:
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené
nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej
republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o
zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa
zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k
začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných
štruktúr. Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných
vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie.
Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o
problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.
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