Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky na rok 2014

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2014
Rozvojová spolupráca SR v roku 2014 vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej
spolupráce SR na roky 2014-2018 (ďalej len strednodobá stratégia) a riadi sa cieľmi,
princípmi a prioritami zadefinovanými v tomto dokumente. Odhadovaný objem prostriedkov
vynaložených na celkovú ODA v roku 2014 je 71 mil. eur. Finančné prostriedky na príspevky
do EÚ, medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií, ktoré možno vykázať ako ODA,
dosiahnu objem cca 51 mil. eur, čo predstavuje približne 72 % celkovej ODA SR. Na
bilaterálnu ODA je na rok 2014 alokovaných cca 20 mil. eur, čo predstavuje približne
28 % celkovej ODA SR.
Na poskytovaní bilaterálnej ODA SR sa bude v roku 2014 podieľať primárne 7 rezortov
– MZVaEZ SR, MF SR, MV SR, MŠVVaŠ SR, MO SR, MŽP SR a MPRV SR. Popri
uvedených siedmich rezortoch sa budú na bilaterálnej rozvojovej spolupráci podieľať aj
niektoré ďalšie ministerstvá a ostatné ústredné organy štátnej správy ad hoc aktivitami,
napríklad formou odovzdávania skúseností partnerom z rozvojových krajín, realizovaním
študijných pobytov slovenských expertov v krajine partnera a pod.
1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
MZVaEZ SR je gestorom poskytovania rozvojovej spolupráce SR a hlavným
implementátorom bilaterálnej rozvojovej spolupráce cez podprogram 05T0A. Štruktúra
jednotlivých aktivít vychádza zo štruktúry bilaterálnych programov a nástrojov
zadefinovaných v strednodobej stratégii. Indikatívny rozpočet aktivít je rozpísaný v priloženej
tabuľke. Celkovo je na podprogram 05T0A alokovaných 5 984 864 eur. Po vykrytí záväzkov
z predchádzajúcich rokov má MZVaEZ SR k dispozícii na kontrahovanie 5 378 983 eur.
Cieľom MZVaEZ je dodržať uvedený limit na kontrahovanie v roku 2014, čo bude znamenať,
že od roku 2015 budú všetky kontrahované aktivity v podprograme 05T0A kryté
prostriedkami alokovanými na program v danom roku. Tento krok umožní efektívnejšie
plánovanie a transparentnejšie čerpanie tejto časti bilaterálnej ODA.
Popri podprograme 05T0A bude MZVaEZ SR zabezpečovať bilaterálnu rozvojovú
spoluprácu aj formou vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo
územia SR s rozpočtom 82 470 eur (podprogram 0AU01).
2. Ministerstvo financií SR
MF SR bude realizovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu najmä cez program „Verejné
financie pre rozvoj: Posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií v krajinách západného
Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov“, ktorý bude realizovaný v rámci Nástroja
spolupráce SR a UNDP. Program je realizovaný v spolupráci s UNDP od roku 2009 s cieľom
posilniť a zlepšiť národné kapacity v oblasti verejných financií v partnerských krajinách ODA
SR (Moldavsko, Čierna Hora). Program stavia na skúsenostiach SR z transformácie riadenia
verejných financií a vychádza z pracovných plánov dohodnutých a schválených
s partnerskými krajinami. Druhou aktivitou bilaterálnej spolupráce MF SR v roku 2014 bude
Fond technickej spolupráce s EBOR (ďalej fond), ktorý MF SR realizuje od júla 2009. Ide o
viazaný fond, ktorý je určený na financovanie technickej pomoci prostredníctvom
slovenských subjektov s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám pri ich prechode na
trhové hospodárstvo. Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi
EBOR a slovenskými podnikateľskými subjektmi v rozvojových krajinách.

Na špecificky definovanú spoluprácu s UNDP a EBOR, prípadne s ďalšími medzinárodnými
organizáciami, v prospech vopred určených partnerských krajín, je na rok 2014 vyčlenených
7,5 mil. eur.
3. Ministerstvo vnútra SR
MV SR zabezpečuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu formou materiálnej humanitárnej
pomoci. Jej objem a smerovanie závisí od aktuálnych humanitárnych potrieb vo svete a je
podmienený aj dostatočnými humanitárnymi zásobami, ktoré by mali byť dopĺňané
v nadväznosti na čerpané zásoby pri poskytovaní humanitárnej pomoci. Na materiálnu
humanitárnu pomoc (cez podprogram 05T03) je na rok 2014 plánovaných v rozpočte MV SR
49,5 tis. eur.
V rámci ďalších programov rozpočtu MV SR bude realizovaná pomoc utečencom vo výške
1,2 mil. eur a účasť SR na medzinárodných misiách EULEX (Kosovo), EUBAM (Ukrajina a
Moldavsko), EUMM (Gruzínsko), EUPOL (Afganistan), EUPOL COOPS (Palestínske
autonómne samosprávne územia) a OBSE Kirgizsko s plánovaným rozpočtom 740 tis. eur.
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR bude v roku 2014 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu cez Program
vládnych štipendií tak ako je zadefinovaný v strednodobej stratégii a je financovaný cez
rozpočtový podprogram 05T08. V roku 2014 budú poskytnuté vládne štipendiá pre 48 nových
uchádzačov z rozvojových krajín a pre 178 študentov z rozvojových krajín, ktorí už
v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch na verejných vysokých školách v SR. Súčasťou
programu sú aj štipendiá vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí na verejných vysokých
školách v SR. Na vládne štipendiá je v roku 2014 vyčlenených 1 883 167 eur.
Popri Programe vládnych štipendií je MŠVVaŠ SR zapojené aj do Programu globálneho
vzdelávania ako spolugestor (s MZVaEZ SR) napĺňania Národnej stratégie globálneho
vzdelávania na roky 2012 – 2016. Na tieto aktivity však nemá MŠVVaŠ SR v rozpočte na rok
2014 vyčlenené samostatné finančné prostriedky.
5. Ministerstvo obrany SR
MO SR bude v roku 2014 zabezpečovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu formou vysielania
civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR s rozpočtom 100 tis.
eur (podprogram 0AU06) a realizáciou humanitárnych a rozvojových aktivít v rámci
pôsobenia Ozbrojených síl SR v krízových regiónoch sveta (podprogram 05T0B).
6. Ministerstvo životného prostredia SR
Rozvojové aktivity MŽP SR (podprogram 05T02) budú v roku 2014 zabezpečované najmä
formou spolupráce s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), Zvereneckým fondom
UNDP pre Montrealský protokol, Rámcovým dohovorom OSN pre zmenu klímy (UNFCCC)
a Kjótskym protokolom k UNFCCC.
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPRV SR bude v roku 2014 zapojené do bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR formou
aktivít v rámci Centrálneho potravinového dátového systému (CEECFOODS) a správou
depozitnej knižnice FAO a národného strediska AGRIS FAO v SR.

Indikatívny rozpočet podprogramu 05T0A (MZVaEZ SR) na rok 2014
Por.č.

Názov programu/projektu a kód rozpočtu
ODA alokovaná pre MZVaEZ SR (05T0A)
1
na rok 2014 (zdroj 111)
Presunuté prostriedky na krytie vytvorených
2
záväzkov (zdroj 131)
3 Záväzky z predchádzajúcich rokov
Spolu voľné prostriedky na rok 2014 *

Por.č.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

ODA SR realizovaná MZVaEZ SR/SAMRS
(05T0A)
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko
Južný Sudán
SPOLU (1.1.-1.4.)
Program odovzdávania skúseností
západný Balkán
Východné partnerstvo EÚ
CETIR
SPOLU (2.1.-2.3.)
Program podnikateľských partnerstiev
Start Up
Obstarávanie tovarov a služieb
SPOLU (3.1.-3.2.)
Program humanitárnej pomoci
Finančná humanitárna pomoc
Program vysielania dobrovoľníkov a
expertov do rozvojových krajín
Vysielanie dobrovoľníkov a expertov
Program
rozvojového
vzdelávania
a verejnej informovanosti
Rozvojové vzdelávanie
Verejná informovanosť
SPOLU (6.1. - 6.2.)
Program budovania kapacít
Finančný príspevok pre strešné organizácie
Spolufinancovanie rozvojových projektov
Európskej komisie
SPOLU (7.1. -7.2.)

aktíva

pasíva

5 984 864 €
2 387 395 €
2 993 276 €
5 378 983 €
Kontrahovanie
500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
200 000 €
2 200 000 €
300 000 €
300 000 €
150 000 €
750 000 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
300 000 €

260 000 €

100 000 €
80 000 €
180 000 €
100 000 €
50 000 €
150 000 €

8.
Podporné nástroje
8.1. Finančné príspevky - mikrogranty
Nástroj spolupráce SR a UNDP (príspevok
8.2.
MZVaEZ)
8.3. Aktuálne rozvojové výzvy medzinárodného
spoločenstva
8.4. Evaluácia projektov
SPOLU (8.1.-8.4.)
9.
Náklady na chod SAMRS
SPOLU

300 000 €
200 000 €
70 000 €
30 000 €
600 000 €
338 983 €
5 378 983 €

Indikatívne výdavky na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc na roky 2014 – 2016
(vybrané rezorty)
Kód programu/
podprogramu
05T

0D6

090
0AU

VPS

2014

2015

2016

05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ 8 372 259 5 984 864 5 984 864
SR/SAMRS*
306 062 306 062
306 062
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc MŽP SR
05T03
05T04
05T08

Oficiálna rozvojová pomoc MV SR
Oficiálna rozvojová pomoc MPRV SR
Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR

05T09
05T0B

Oficiálna rozvojová pomoc MF SR**
Oficiálna rozvojová pomoc MO SR

49 500
49 500
49 500
30 323
30 323
30 323
1 883 167 1 882 866 1 882 866
45 363

33 864

45 211

4 000

6 000

10 000

Účasť SR na medzinárodných misiách EÚ 740 000 776 000
776 000
(MV SR)
Pomoc utečencom cez Migračný úrad
1 200 000 1 200 000 1 200 000
(MV SR)
Depozitná knižnica FAO v SR cez MPRV
30 323
30 323
30 323
SR
82 470
82 470
82 470
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia SR MZVaEZ SR
100 000
0AU06 Vysielanie civilných expertov do aktivít 100 000 100 000
krízového manažmentu mimo územia SR –
MO SR
Zverenecké fondy a spoločné programy SR 7 500 000 4 500 000 4 000 000
a EBOR, UNDP a iných medzinárodných
organizácií (MF SR)
Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc 20 343 467 14 982 272 14 497 619
spolu

*Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ SR/SAMRS na rok 2014 zahŕňa finančné prostriedky alokované do
rozpočtovej kapitoly rezortu vo výške 5 984 864 eur a presunuté finančné prostriedky z roku 2013 do roku 2014
na krytie záväzkov z predchádzajúceho obdobia vo výške 2 387 395 eur (v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na
roky 2015 a 2016 zatiaľ nie je známa výška presunutých finančných prostriedkov.
**Uvedená suma reprezentuje 40 %-ný podiel celkovej sumy rozpočtovanej v rámci 05T09, ktorý je oprávnený
na vykázanie ako ODA. Zvyšná časť nie je vykazovaná ako ODA.
Pozn. Ústredné orgány štátnej správy SR okrem MZVaEZ SR vedú výdavky na ODA v predmetných kapitolách
len na agregovanej úrovni.

