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republika konzistentne podporuje 
teritoriálnu integritu Gruzínska v rámci 
jeho medzinárodne uznaných hraníc 
a euroatlantické ašpirácie krajiny. 
Dlhodobo podporuje politickú stabilitu, 
budovanie občianskej spoločnosti, 
ekonomický rozvoj a posilňovanie 
demokratických inštitútov ako 
nevyhnutných atribútov na realizáciu 
integračných ambícií.

V súvislosti so strategickým cieľom 
Gruzínska dosiahnuť členstvo 
v euroatlantických štruktúrach je okrem 
iného intenzívna aj rozvojová dimenzia 
spolupráce, predovšetkým pri odovzdávaní 
slovenských skúseností z reformného 
a transformačného procesu. Využívanými 
nástrojmi spočiatku boli rozvojové 
projekty a finančné príspevky, neskôr 
pribudli finančné príspevky poskytované 
Zastupiteľským úradom Slovenskej 
republiky (tzv. mikrogranty) a dobrovoľnícke 
projekty, odovzdávanie skúseností 
Slovenskej republiky formou študijných 
návštev a taktiež podpora podnikateľských 
partnerstiev. 

Slovenská republika má s Gruzínskom 
najintenzívnejšie vzťahy spomedzi 
krajín južného Kaukazu. Zriadenie 
Zastupiteľského úradu Slovenskej 
republiky so sídlom v Tbilisi v roku 
2014 sa stalo impulzom na všestranný 
rozvoj dvojstranných vzťahov a zároveň 
demonštráciou zahranično-politického 
významu Gruzínska a širšieho regiónu
pre Slovenskú republiku. 

Zahraničná politika Slovenskej republiky 
vo vzťahu ku Gruzínsku vychádza 
zo záväzku solidarity voči krajinám, ktoré 
vyznávajú hodnoty EÚ a majú záujem stať 
sa súčasťou spoločného európskeho 
a transatlantického priestoru. Slovenská 
republika od Gruzínska očakáva 
predovšetkým udržanie aktuálnej dynamiky 
v reformnom, resp. transformačnom 
procese a plnení kritérií v rámci procesu 
približovania sa k EÚ a NATO. Slovenská 
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Ďalšie prehĺbenie partnerstva pozitívne 
ovplyvňuje aj zaradenie Gruzínska medzi 
programové krajiny na základe Strednodobej 
stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej 
republiky na roky 2019 - 2023 (ďalej 
len „Strednodobá stratégia“). V rámci 
Východného partnerstva Gruzínsko výrazne 
pokročilo v integračnom procese s EÚ, ako 
aj pri zavádzaní reforiem. Cieľom rozvojovej 
spolupráce je preto podporiť rozvoj 
Gruzínska s využitím vlastných reformných 
skúseností a expertných znalostí a pomôcť 
pri budovaní dôvery a podpore dialógu medzi 
Gruzínskom a odštiepeneckými regiónmi. 

Stratégia pre rozvojovú spoluprácu 
Slovenskej republiky s Gruzínskom, 
tzv. Country Strategy Paper (CSP), vychádza 
zo širšieho výhľadu rozvojovej spolupráce 
s touto krajinou obsiahnutom 
v Strednodobej stratégii, pričom ide 
o prvý dokument tohto druhu pre Gruzínsko. 
Zmyslom CSP je systematickejšie 
a cielenejšie priblížiť a rozpracovať priority 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
v súlade s aktuálnymi potrebami v krajine 
a reálnymi možnosťami slovenských 
subjektov, ktoré budú v regiónoch Gruzínska 
implementovať rozvojové aktivity. S cieľom 
uľahčiť ich realizáciu je v budúcnosti 
plánovaný podpis medzivládnej dohody 
o rozvojovej spolupráci, v ktorej budú 
ukotvené najmä ciele, zásady a formy 
spolupráce, delegovanie právomocí, 
všeobecné ustanovenia o clách 
a výnimkách z daní i podmienky 
pre pôsobenie slovenských subjektov 
na území krajiny.

Slovenská republika bude podporovať 
rozvojové intervencie v oblasti dobrej správy 
vecí verejných a budovania občianskej 
spoločnosti, udržateľného využívania 
prírodných zdrojov, trhového hospodárstva 
a podnikateľského prostredia. Slovenská 
republika sa bude aktívne snažiť zvýšiť 

zapojenie podnikateľských subjektov 
do programov rozvojovej spolupráce 
v Gruzínsku. Ambíciou SlovakAid je 
efektívne prepájať aktivity rozvojovej 
spolupráce s ekonomickou diplomaciou 
a podporiť partnerstvá podnikateľského 
a mimovládneho sektora.

Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla 
gruzínske zdravotníctvo a negatívne 
ovplyvnila stabilitu národného 
hospodárstva. Gruzínska vláda sa 
v tejto súvislosti sústreďuje na zotavenie 
hospodárstva a rozvojová spolupráca 
Slovenskej republiky bude tomuto cieľu 
prispôsobená. 

CSP reflektuje dôležité národné strategické 
dokumenty zamerané na rozvoj 
a transformáciu Gruzínska a reformy 
súvisiace s Asociačnou dohodou s EÚ, 
akými sú Stratégia socioekonomického 
rozvoja Gruzínsko 20201, Stratégia rozvoja 
poľnohospodárstva Gruzínska 
na roky 2015 - 20202, Stratégia rozvoja 
vidieka na roky 2017 - 20203, Stratégia 
rozvoja poľnohospodárstva a vidieka 
na roky 2017 – 20274, Stratégia rozvoja 
malých a stredných podnikov5 a vládny 
program „Pre Silné, demokratické 
a zjednotené Gruzínsko“.
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2. GRUZÍNSKO
socio-ekonomická východisková situácia

Rozsiahlymi reformami riadenia hospodárstva, daňového systému, ako aj priaznivejším 
investičným prostredím, podporou podnikateľského prostredia a dobrej správy vecí verejných 
získalo Gruzínsko povesť regionálneho reformného lídra. Transformačný proces v krajine 
za ostatné roky aktívne pokračuje a vďaka implementácii širokého spektra reforiem je viditeľný 
pokrok. Makroekonomické úspechy sa však, zatiaľ, len v malej miere prenášajú do zlepšenia 
sociálno-ekonomických životných podmienok bežných občanov. 

Gruzínsko s počtom 3,717 mil. obyvateľov (toto číslo nezahŕňa obyvateľov okupovaných území) 
a hodnotou HNP radí do kategórie krajín s nižším stredným príjmom6. Organizácia na ochranu 
ľudských práv Freedom House označuje Gruzínsko za „prevažne slobodnú“7 krajinu Transparency 
International v roku 2020 zaradila Gruzínsko pri hodnotení úrovne korupcie na 45. miesto8, 
Svetová banka pri posudzovaní jednoduchosti podnikania prisúdila Gruzínsku 7. miesto. 
Napriek pôsobivým globálnym ukazovateľom je potrebné urobiť viac pre zlepšenie 
podnikateľského a investičného prostredia Gruzínska, a to aj zvýšením dôvery investorov 
v právny štát a zabezpečením rovnakých podmienok na podnikanie pre všetkých, vrátane 
nastavenia transparentných pravidiel verejného obstarávania.

Gruzínsko potrebuje zvýšiť úroveň vzájomných investícií a obchodnej výmeny, zvýšiť príjmy 
a kúpnu silu obyvateľstva, prispôsobiť školský systém potrebám trhu práce, ďalej stimulovať 
malé a stredné podniky, doplniť chýbajúce infraštruktúry v distribučných sieťach a doprave, 
zlepšiť sociálny systém a prístup k zdravotnej starostlivosti, znížiť korupciu vo všetkých štruktúrach, 
zlepšiť súdnictvo a dodržiavanie ľudských práv, ako aj hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

Gruzínsko v roku 2019 dosiahlo ročnú mieru rastu HDP 5 %9, pričom viac než 50 % HDP 
sa vytvára v Tbilisi. V dôsledku negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19, 
akými sú napr. výrazné obmedzenie maloobchodu, dočasné pozastavenie činnosti väčšiny 
priemyselných podnikov, zníženie tranzitu tovarov a zastavenie turistického ruchu (príjem 
3 mld. eur v r. 2019), bolo výrazne zasiahnuté gruzínske hospodárstvo. To sa nachádza v stave 
hlbokej recesie sprevádzanej výrazným rastom miery nezamestnanosti, ktorá už koncom roka 
2020 dosiahla 17,6 %10.  

Zdroj: Geology.com
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Gruzínsko sa snaží viac využívať svoj 
ekonomický potenciál a zameriava sa najmä 
na pestovanie poľnohospodárskych plodín 
(hrozno, citrusové plody a lieskové orechy, 
olivy), ťažbu mangánu, medi a zlata, výrobu 
alkoholických a nealkoholických nápojov, 
kovov, strojov a chemikálií a cestovný 
ruch. Priemysel a poľnohospodárstvo 
sa opierajú predovšetkým o základňu 
malých a stredných podnikov. Krajina 
disponuje značnými vodnými zdrojmi, ktoré 
zabezpečujú väčšinu elektrickej energie. 

Vzhľadom na okupáciu 20 % územia krajiny 
má Gruzínsko záujem o hlbšiu spoluprácu 
so strategickými partnermi a vybudovanie 
efektívneho obranného systému 
a štruktúry pre bezpečnosť v krajine. 
V oblasti hospodárstva sa hlavný dôraz 
kladie na rozvoj voľného trhu, zavedenie 
predvídateľného podnikateľského prostredia 
a vybudovanie infraštruktúry vhodnej 
pre medzinárodný obchod. Dobrá správa 
vecí verejných, transparentnosť a účinná 
demokratická kontrola zo strany verejnosti 
by mala byť citeľná pre každého občana.

Gruzínsko sa v posledných rokoch 
snaží pomocou reforiem súvisiacich 
s Asociačnou dohodou s EÚ zlepšiť 
sociálne prostredie. Dostupnosť 
k zdravotníckym službám je pre mnohých 
Gruzíncov kľúčovým problémom. Ročne 
tisíce detí zomierajú na chronické, akútne 
a infekčné ochorenia, pribúda asi 
2000 pacientov s tuberkulózou a približne 
700 nových prípadov AIDS/HIV. Neexistuje 
efektívny sociálny ani poisťovací systém. 
Gruzínsko intenzívne pracuje na zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Prijalo sa viacero zákonov na zlepšenie 
sociálnych služieb, stále však neexistuje 
vhodný kontrolný mechanizmus 
pre ich implementáciu. 

Kľúčovými prioritami gruzínskej 
vlády majú byť podľa odporúčaní EÚ11 
rozvoj vysokokvalitných a prístupných 
vzdelávacích a vedeckých systémov 
na všetkých úrovniach (všeobecné, 
odborné a terciárne) a znižovanie nesúladu 
pracovných zručností aktívnejším 
zapojením súkromného sektora do OVP. 
Vážnou výzvou zostáva prispôsobenie 
školského systému požiadavkám trhu, 
rozšírenie a sprístupnenie odborného 
vzdelávania, zníženie rozdielov 
v životnej úrovni medzi hlavným mestom 
a vidieckymi regiónmi a zatraktívnenie 
gruzínskeho trhu pre zahraničných 
investorov. Index ľudského rozvoja (HDI) 
za rok 2020 podľa UNDP (0,786) radí 
Gruzínsko na 61. miesto zo 188 krajín. 
Pod hranicou chudoby žije 19,5 % 
obyvateľstva12. 

 11https://www.mes.gov.ge/uploads/files/Unified%20Strategy%20of%20Education%20and%20Science%202017-2021.docx
 12https://agenda.ge/en/news/2020/1685

Krajina disponuje značnými vodnými zdrojmi, ktoré 
zabezpečujú väčšinu elektrickej energie. 
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Zdroj: SAMRS, Štatistický systém ODA Slovenskej republiky – RIS DEV

3. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA 
Slovenskej republiky s Gruzínskom v období 2014 - 2019

Gruzínsko je teritoriálnou prioritou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky od roku 
2009, kedy bolo zaradené do Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej 
republiky na roky 2009-2013. V roku 2009 bola civilnému obyvateľstvu Gruzínska poskytnutá 
humanitárna pomoc ako reakcia na vzniknutú situáciu po vojnovom konflikte v Južnom 
Osetsku v roku 2008. V rokoch 2009 - 2013 sa okrem pomoci pre vnútorne vysídlené osoby 
(IDPs) a mladých, či aktivít na prevenciu konfliktov, realizovali aj projekty na skvalitnenie 
monitoringu vôd a informačného systému v oblasti ochrany vôd, riadenie verejných financií 
na  samosprávnej úrovni, stransparentnenie a zefektívnenie systému verejného obstarávania 
a zvyšovanie verejného povedomia o EÚ.

V období 2014 - 2018 pribudli oblasti ako podpora malého a stredného podnikania, 
zvyšovanie zamestnanosti, podpora poľnohospodárstva, vzdelávania, zdravia, nezávislej 
žurnalistiky, cestovného ruchu i odpadového hospodárstva. V tomto období sa Slovensko 
zapojilo aj do twinningových projektov na budovanie kapacít na skvalitnenie služieb 
zamestnanosti (v partnerstve s Maďarskom a Českom), na zlepšenie spolupráce colných 
správ v Gruzínsku (v partnerstve s Fínskom, Litvou, Českom a Poľskom) a na zvýšenie 
štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v partnerstve so Španielskom 
a Estónskom). Paralelne boli Gruzínsku poskytované aj vládne štipendiá pre štúdium 
na verejných vysokých školách v Slovenskej republike.

Dotačné 
projekty 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu

Finančné 
príspevky 

16 287 213 883133 254 249 711 33 757 151 780 798 672

- -15 000 - 50 000 39 000 104 000

CETIR 

5 000 17 6606 999 34 554 32 807 48 617 145 637

4 599 15 19016 149 6 192 5 822 12 382 60 334

Program 
podnikateľských 
partnerstiev
Vysielanie 
dobrovoľníkov
a expertov-dobrovoľ.

- -- 46 977 - - 46 977

18 811 9037 502 - 9 460 - 36 676

Program vládnych 
štipendií 29 265 34 79032 450 27 230 19 300 22 235 165 270

Spolu 73 962 282 426211 354 364 664 151 146 274 014 1 357 566

Mikrogranty

Tabuľka: Prehľad financovania dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
s Gruzínskom v rokoch 2014 – 2019
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Využívanými nástrojmi boli spočiatku dotačné rozvojové projekty a finančné príspevky, 
v roku 2012 pribudli tzv. mikrogranty a dobrovoľnícke projekty. V roku 2014 sa uskutočnili 
prvé študijné návštevy v rámci programu odovzdávania skúseností z integrácie a reforiem 
a v roku 2017 prvý projekt Programu podnikateľských partnerstiev. Celkový objem rozvojovej 
spolupráce Slovenskej republiky s Gruzínskom v období 2014 – 2019 predstavoval 
1 357 566 eur.

Spomedzi využívaných nástrojov dominujú dotačné projekty, ktoré z finančného hľadiska 
tvorili takmer 59 % rozvojovej spolupráce s Gruzínskom. 

V rámci sektora ochrana a manažment 
vodných zdrojov bolo počas rokov 
2014 – 2019 realizovaných osem projektov. 
Tieto sa zamerali na posilnenie ochrany vôd, 
napr. prostredníctvom kontroly vypúšťania 
odpadových vôd, monitoringu rizikových 
vodných útvarov, spracovania mechanizmu 
pre zlepšenie kontrolnej činnosti inšpekcie 
v oblasti ochrany vôd v súlade s vodnou 
politikou EÚ. Odovzdávaním slovenských 
skúseností sa podarilo zlepšiť manažment, 
monitoring a hodnotenie sucha. 
Podporených bolo aj niekoľko menších 
iniciatív v regiónoch, ktoré sa zamerali 
najmä na zásobovanie pitnou vodou 
pre rodiny v núdzi, obyvateľov v odľahlých 
regiónoch alebo alternatívne riešenia 
pre školy bez infraštruktúry na distribúciu 
pitnej vody. 

Z pohľadu sektorového zamerania rozvojovej spolupráce 
dominovali aktivity v oblasti dobrého vládnutia 
a posilnenia občianskej spoločnosti. 

Podiel dotačných projektov podľa 
sektorov v rokoch 2014 - 2019

Z pohľadu sektorového zamerania 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
v Gruzínsku dominovali aktivity v oblasti 
dobrého vládnutia a posilnenia občianskej 
spoločnosti. Podpora bola poskytnutá 
inštitucionalizácii verejnej debaty 
o otázkach vzťahu Gruzínsko – EÚ, 
ako aj posilneniu kapacít Gruzínska 
na implementáciu Asociačnej dohody 
s EÚ. Podporené projektové aktivity prispeli 
k zlepšovaniu spolupráce občianskej 
spoločnosti a štátnych inštitúcií v rámci 
integrácie s EÚ. Po vojnovom konflikte 
v roku 2008 vzniklo niekoľko malých 
regionálnych iniciatív na zmiernenie 
radikalizácie mládeže, integráciu IDPs 
a riešenie konfliktov vyplývajúcich z tejto 
situácie.

Zdroj: SAMRS

Ochrana a manažment
vodných zdrojov
Demokratická participácia
a občianska spoločnosť
Podpora tvorby trhového 
prostredia
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V oblasti zlepšenia podnikateľského 
prostredia sa doterajšie aktivity zamerali 
na pomoc mladým nezamestnaným 
s podnikateľským potenciálom alebo 
ženám, ktoré otvárali cateringovú firmu. 

Niekoľko realizovaných projektov bolo 
zameraných na pomoc IDPs, 
napr. na zmiernenie chudoby a posilnenie 
postavenia žien z radov IDPs vzdelávaním, 
stimulovaním podnikateľských činností 
alebo výrobou tradičných predmetov. 
Pomoc bola poskytnutá aj študentom 
vysídleným z Južného Osetska, ako aj 
deťom vysídlencov otvorením keramickej 
dielne a výstavbou ihrísk pri materských 
školách. Onkológom z Abcházska bola 
poskytnutá podpora v podobe školení 
z oblasti skorej diagnostiky, prevencie 
a liečby rakoviny v centre pre detekciu 
rakovinových ochorení, zariadenom aj 
s finančnou pomocou SlovakAid.

Slovenská republika sa usiluje 
o koordináciu svojich aktivít s ostatnými 
donormi, v rámci EÚ i mimo nej, v súlade 
s prioritami obsiahnutými v Strednodobej 

stratégii a v CSP. Hlavnou koordinačnou 
platformou je Jednotka pre koordináciu 
s donormi (Donor Coordination Unit) 
pri gruzínskom úrade vlády, ktorá 
koordinuje donorov v šiestich sektoroch. 

V Gruzínsku sa implementujú aj projekty
Medzinárodného vyšehradského fondu. 
Tento od roku 2014 podporil 32 projektov 
zameraných najmä na rozvoj verejnej 
politiky a inštitucionálneho partnerstva, 
demokratických hodnôt a médií, sociálneho 
rozvoja, regionálneho rozvoja, životného 
prostredia a cestovného ruchu.

Do realizácie rozvojovej spolupráce 
s Gruzínskom v roku 2020 výrazne zasiahla 
pandémia ochorenia COVID-19. Zmeneným 
podmienkam bola prispôsobená realizácia 
projektov a nástrojov SlovakAid 
a v rámci podpory boja proti pandémii 
bolo schválených niekoľko špecifických 
intervencií. Miestne charitatívne 
organizácie a inštitúcie, ktoré poskytujú 
starostlivosť pre zdravotne postihnutých 
klientov, boli vybavené ochranným 
a dezinfekčným materiálom.

Zdroj: SAMRS
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na podporu udržateľného rozvoja komunít 
v chránenej oblasti Aragvi. Projekt 
podporuje miestne komunity a samosprávy 
spomínaných horských regiónov 
v ich snahe zefektívniť manažment 
odpadového hospodárstva a prispieť tak 
k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu 
a poľnohospodárstva.

Pri príležitosti 10. výročia založenia UN 
Women v roku 2020 poskytla Slovenská 
republika finančný príspevok a podporu 
kancelárii UN Women v Gruzínsku. Vďaka 
nej začala v kancelárii pôsobiť slovenská 
expertka v rámci projektu na posilnenie 
ekonomického postavenia žien v regióne 
(Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan). 

V roku 2020 sa začal v Gruzínsku realizovať prvý 
spoločný rozvojový projekt Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Rakúska v rámci tzv. Slavkovského formátu.

© Dvojfarebný svet, o. z

Nemocnici v regióne Samegrelo-
ZemoSvaneti, ktorá poskytuje zdravotnú 
starostlivosť aj pre obyvateľov 
odštiepeneckých oblastí, bolo poskytnuté 
zdravotnícke vybavenie. 

Podporený bol aj projekt na zmiernenie 
negatívnych ekonomických dopadov 
pandémie nového koronavírusu v regióne 
Racha prostredníctvom technickej podpory 
pre malé a stredné podniky a sociálne 
zraniteľné rodiny. 

V roku 2020 sa začal v Gruzínsku 
realizovať prvý spoločný rozvojový projekt 
Slovenskej republiky, Českej republiky 
a Rakúska v rámci tzv. Slavkovského 
formátu (S3). Projekt je zameraný 
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Celkovým cieľom rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s Gruzínskom je efektívne 
a adresne prispieť k udržateľnému rozvoju a k transformačným a reformným procesom 
Gruzínska. Stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s Gruzínskom na roky 
2021-2023 stavia na vybraných prioritách programu vlády Gruzínska, prijatých stratégiách 
a najmä prioritách Asociačnej dohody s EÚ a Programe Východného partnerstva, pričom 
zohľadňuje možnosti a doterajšie skúsenosti slovenských aktérov, aktivity EÚ a iných donorov 
pôsobiacich v regióne.13 Slovenská republika, podobne ako ďalšie krajiny východnej a strednej 
Európy, je dôležitým aktérom v rozvojovej spolupráci predovšetkým v kontexte ponuky priamej 
expertízy a skúseností z vlastného reformného procesu.

Rozvojová spolupráca bude realizovaná na celom území Gruzínska s výnimkou regiónov 
Abcházska a Južného Osetska, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu. Dôraz bude kladený 
na najmenej rozvinuté vidiecke regióny s problematickou dostupnosťou a s nižším záujmom 
iných rozvojových donorov.

4. CIELE A PRIORITY 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
s Gruzínskom na roky 2021 - 2023

Stratégii Slovenskej republiky pre rozvojovú spoluprácu 
s Gruzínskom na roky 2021 – 2023 dominujú tri hlavné ciele:

1
Odovzdávaním 

transformačných 
skúseností Slovenskej 

republiky podporiť 
budovanie stabilného 

a demokratického 
Gruzínska s efektívne 
fungujúcou štátnou 

správou, samosprávou 
a silnou občianskou 

spoločnosťou

Zlepšiť kvalitu 
života a zdravia 

obyvateľov Gruzínska 
prostredníctvom 

efektívneho 
a udržateľného 

manažmentu vodných 
a iných prírodných 

zdrojov, odpadového 
hospodárstva a ochrany 

životného prostredia

Zlepšiť výkonnosť 
podnikateľského sektora 
prostredníctvom podpory 

zavádzania inovácií 
v malých a stredných 
podnikoch a podpory 

udržateľnej zamestnanosti

2 3

13Z dôvodu problematickej diplomatickej činnosti na okupovaných územiach je možné implementovať projekty 
zamerané aj na komunity žijúce na týchto územiach, je nutné ich však realizovať v rámci administratívnych hraníc.
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 Odovzdávaním 
 transformačných skúseností 
Slovenskej republiky podporiť 
budovanie stabilného 
a demokratického Gruzínska 
s efektívne fungujúcou štátnou 
správou, samosprávou a silnou 
občianskou spoločnosťou

Pre rozvojovú spoluprácu sú v sektore 
dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti (SDG č. 11 
udržateľné mestá a komunity, č. 16 Mier, 
spravodlivosť a silné inštitúcie) prioritami 
podpora implementácie reforiem zvýšením 
transparentného, zodpovedného 
a efektívneho fungovania štátnych inštitúcií, 
zvýšenie efektivity fungovania územných 
samospráv a posilnenia ich úlohy v oblasti 
miestneho a regionálneho rozvoja, 
a podpora efektívneho partnerského dialógu 
na posilnenie občianskej participácie 
na správe vecí verejných, budovanie dôvery 
a medzikomunitného dialógu.

Zameranie na podporu zefektívňovania 
fungovania štátnej správy sa opiera 
o reformnú agendu vyplývajúcu 

z Asociačnej dohody s EÚ. V oblasti 
samospráv bude spolupráca zameraná 
na zlepšovaniu úrovne služieb pre občanov, 
vrátane podpory infraštruktúrnych aktivít 
menšieho rozsahu. 

Z hľadiska rozvoja občianskej spoločnosti 
bude dôraz kladený predovšetkým 
na podporu lokálnych občianskych 
iniciatív mimo hlavného mesta, aktivizáciu 
občanov pre miestny rozvoj, so špecifickým 
zameraním na mladých ľudí. Na všetkých 
troch úrovniach budú vo významnej miere 
využívané konkrétne príklady dobrej 
praxe zo Slovenska. Podporované budú 
aj aktivity zamerané na posilňovanie 
medzikomunitného dialógu, zmierňovania 
napätia a budovania dôvery, predovšetkým 
s ohľadom na IDPs a územia pozdĺž 
administratívnych línií s odštiepeneckými 
regiónmi.

V súlade s princípom leave no one behind 
bude pozornosť zameraná 
na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 
Na úrovniach štátnej správy i samosprávy 
a so zapojením občianskej spoločnosti
bude podporovaná tvorba a realizácia

1
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V súlade s princípom leave no one behind bude 
pozornosť zameraná na najzraniteľnejšie skupiny 
obyvateľstva. 

sociálnych politík s dôrazom na zraniteľné 
skupiny obyvateľstva a osobitne 
na zlepšenie sociálneho a ekonomického 
postavenia žien (napr. komunity vnútorne 
vysídlených osôb, zdravotne znevýhodnené 
osoby, komunity v najmenej rozvinutých 
regiónoch).

 Zlepšiť kvalitu života 
 a zdravia obyvateľov Gruzínska 
prostredníctvom efektívneho 
a udržateľného manažmentu 
vodných a iných prírodných zdrojov, 
odpadového hospodárstva a ochrany 
životného prostredia

Pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej 
republiky sú v sektore Infraštruktúra 
a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

(SDG č.6 Čistá voda a hygiena, 
č. 11 Udržateľné mestá a komunity, 
č. 12 Zodpovedná spotreba a výroba, 
č. 13 Ochrana Klímy, č. 15 Život na pevnine) 
prioritami podpora kapacít a informačnej 
bázy v oblasti ochrany životného prostredia 
a udržateľného lesného hospodárstva, 
praktická pomoc samosprávam 
a inštitúciám pri aplikácii nariadení 
a smerníc EÚ v oblasti vody a životného 
prostredia, zvýšenie úrovne pripojenia 
na verejné vodovody a kanalizáciu 
s adekvátnym čistením odpadových vôd 
prostredníctvom budovania infraštruktúry, 
podpora vidieckych komunít pri budovaní 
infraštruktúry na zber a separáciu odpadu, 
podpora využívania alternatívnych zdrojov 
energie a podpora zosúlaďovania rozvoja 
cestovného ruchu so záujmami ochrany 
prírody. 

2
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Spolupráca bude realizovaná 
na úrovni zefektívňovania systému 
a manažmentu jednotlivých sektorov, 
ako aj infraštruktúrnymi projektmi. Dôraz 
sa bude klásť na aktivity vo vidieckych 
regiónoch a v prírodných oblastiach, ktoré 
čelia zvýšenému tlaku zo strany rozvoja 
infraštruktúry cestovného ruchu. 

V Gruzínsku je záujem o efektívne 
a ekologické odpadové hospodárstvo, 
o čom svedčí existencia viacerých 
organizácií a firiem, ktoré sa (často 
s podporou zahraničných rozvojových 
organizácií) zaoberajú triedením 
a recykláciou odpadu. 

Triedenie odpadu je na nedostatočnej 
úrovni. Otázku odpadového hospodárstva 
je potrebné riešiť aj v súvislosti s rastúcim 
záujmom turistov o vidiecke regióny, kde 
pre slabú alebo neexistujúcu infraštruktúru 
na zber tuhého odpadu a chýbajúcu 
kanalizáciu dochádza k znečisťovaniu 
životného prostredia. 

Ďalším problémom je chýbajúca 
infraštruktúra na distribúciu vody
 a elektrickej energie v niektorých, najmä 
horských oblastiach. Vo viacerých 
oblastiach je voda distribuovaná z iných 
než centrálnych zdrojov, pričom jej kvalita 
nie je overovaná. 

Je záujem o efektívne a ekologické odpadové 
hospodárstvo, o čom svedčí existencia viacerých 
organizácií a firiem, ktoré sa recykláciou odpadu zaoberajú.
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Táto skutočnosť má negatívny dopad aj na cestovný ruch, ktorý je často jediným zdrojom 
príjmu a faktorom zabraňujúcim úplnému vyľudneniu vidieckych oblastí. V Gruzínsku existuje 
značný potenciál na využitie energie horských vodných tokov. Pri nespornom prínose 
využitia vodnej energie pre rozvoj horských a podhorských regiónov existuje riziko v podobe 
nezohľadnenia požiadaviek na ochranu prírody a biodiverzity. V oblasti využitia alternatívnych 
zdrojov energie budú podporované aktivity na zosúladenie ekonomických 
a environmentálnych záujmov.

Na ochranu lesov a životného prostredia prakticky neexistuje 
vyškolený personál, chýbajú lesníci. Veľká časť územia, 
vrátane turistických trás nie je nijak spravovaná. 
V lesoch sa drevo ťaží nehospodárne. Existujú 
smernice na ochranu jednotlivých chránených oblastí 
vypracované podľa európskych skúseností, chýbajú však 
ľudské zdroje a odborné kapacity na ich aplikáciu v praxi.
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 Zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora prostredníctvom podpory 
 zavádzania inovácií v malých a stredných podnikoch a podpory 
udržateľnej zamestnanosti

Pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky sú v sektore podpora tvorby trhového 
prostredia (SDG č. 1 Žiadna chudoba, SDG č. 8 Dôstojná práca a ekonomický rast, č. 9 
Priemysel, inovácie a infraštruktúra, SDG č. 12 Zodpovedná spotreba a výroba, SDG č. 13 
Ochrana klímy) prioritami podpora tvorby nových MSP a zavádzanie inovácií v podnikaní 
vo vidieckych oblastiach s potenciálom ekonomického rastu a udržateľnej zamestnanosti, 
podpora podnikania pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov, podpora podnikania žien 
vo vidieckych regiónoch, ako aj drobných živnostníčok neregistrovaných štátom (predaj 
poľnohospodárskych produktov a výrobkov z dvora) s víziou založenia registrovaného 
podniku, prenos skúseností z vytvárania obecných podnikov a expertná pomoc pri zavádzaní 
legislatívnych zmien potrebných na ich zakladanie, odovzdávanie skúseností z marketingu 
a propagácie s lokálnymi organizáciami zameranými na cestovný ruch, zavádzanie 
informačných technológií a webových sídiel s dostatočným množstvom informácií v cudzích 
jazykoch a odovzdávanie skúseností z využívania IT ako účinného komunikačného kanálu 
na propagáciu lokálnych služieb.

Dôležitým faktorom udržateľného hospodárskeho rozvoja je prepájanie potrieb ekonomiky 
so zameraním odborného vzdelávania. Podporovaná bude spolupráca firiem s inštitúciami 
stredného a vysokého školstva, vrátane podpory ich spoločných iniciatív (start up inkubátory 
a akcelerátory, inovatívne a technologické huby a pod.) a zavádzania duálneho vzdelávania.

3
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Prierezové témy

Rovnosť príležitostí   

Rovnosť príležitostí je jednou zo zásadných 
podmienok na dosiahnutie reálneho 
pokroku v boji proti chudobe a sociálnym 
nerovnostiam. Napriek tomu, že boli 
prijaté zmeny na zlepšenie vymožiteľnosti 
zákona o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie, prekážky v prístupe k účinnej 
právnej ochrane pred rôznymi podobami 
diskriminácie sú v krajine prítomné aj 
naďalej vo viacerých v oblastiach, napr. 
v zamestnaní, zdravotníctve alebo školstve.

V otázke ochrany žien pred domácim 
násilím bol taktiež zaznamenaný istý 
pokrok, odkedy Gruzínsko zapracovalo 
zmeny v oblasti rodovej rovnosti 
do ústavy a vypracovalo Národný akčný 
plán pre ľudské práva na roky 2018 – 202014, 
obsahujúci osobitnú kapitolu Rodová 
rovnosť a posilnenie postavenia žien. 
Naďalej však pretrváva slabá vymožiteľnosť 
práva aj v tejto oblasti. Podľa národnej 
správy predloženej v súlade s odsekom 
5 prílohy k rezolúcii Rady pre ľudské práva15 
za rok 2020 bol zaznamenaný výrazne vyšší 
počet hlásení domáceho násilia, zvýšil sa 
počet obmedzení prístupu alebo odsúdení 
v prospech obetí. 

Podľa Indexu globálneho rodového rozdielu16 

Gruzínsko v roku 2020 dosahuje skóre 0,708 
(pričom hodnota 0,00 znamená nerovnosť 
a hodnota 1,00 rovnosť) a je na 74. mieste 
zo 153 krajín. Zastúpenie žien v parlamente 
predstavuje takmer 15 %, čo radí Gruzínsko 
na 120. miesto v roku 2020. Ženy zarábajú 
asi o 36 % menej ako muži17, čo krajinu 
zaraďuje na 61. miesto v ekonomickej 
participácii a príležitostí žien18. Hoci 
vo verejnom živote sa ženy uplatňujú stále 
viac, vo vidieckych komunitách preberajú 
zodpovednosť za celú komunitu práve 
ony, zakladajú rôzne iniciatívy a občianske 
združenia.

Napriek iniciatívam EÚ a ostatných krajín 
téma rodovej rovnosti v Gruzínsku zostáva 
nedoriešená, preto bude Slovenská 
republika danú oblasť prierezovo plánovať, 
realizovať, monitorovať a hodnotiť pri 
všetkých relevantných rozvojových 
programoch a intervenciách, pričom 
sa bude opierať o Príručku pre integrovanie 
rodovej rovnosti do rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky, vypracovanú v rámci 
partnerského projektu MZVEZ SR s UNDP.

Životné prostredie a zmena klímy 

     

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky 
vníma oblasť ochrany životného prostredia 
ako kľúčovú a neoddeliteľnú súčasť 
všetkých realizovaných projektov 
a podporených programov. 

Hoci vo verejnom živote sa ženy uplatňujú stále viac, 
vo vidieckych komunitách preberajú zodpovednosť za celú 
komunitu, zakladajú rôzne iniciatívy a občianske združenia.

14https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/07/20/georgian-govern
   ment-gets-ready-to-adopting-the-human-rights-action-plan-2018-2020.html
15https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GEindex.aspx
16https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
17https://www.geostat.ge/en/modules/categories/39/wages
18http://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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Boj s dôsledkami zmeny klímy si vyžaduje bezodkladné iniciatívy na podporu 
jej zmierňovania, posilnenie schopnosti adaptácie na zmenu klímy a zvyšovanie odolnosti 
ekosystémov, ochranu prírody, biodiverzity a pôdy, ochranu a podporu udržateľného 
využívania prírodných zdrojov a monitorovanie životného prostredia. 

Vláda Gruzínska sleduje dvojitý cieľ, ktorým je dosiahnuť hospodársky rast 
a environmentálnu udržateľnosť podporou zeleného hospodárstva a ochrany životného 
prostredia, ako aj zlepšením vodohospodárstva, odpadového hospodárstva a energetickej 
infraštruktúry na miestnej úrovni. Krajina čelí degradácii prírodných zdrojov v dôsledku 
rastúceho hospodárskeho tlaku, nedostatku udržateľnej infraštruktúry na ochranu zdrojov 
(ako sú zariadenia na nakladanie s odpadom a čistenie odpadových vôd) a slabého právneho 
rámca na uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“. Medzi rôznymi odvetviami a užívateľmi 
pôdy existujú protichodné záujmy, koordinácia je nedostatočná a chýbajú spoľahlivé údaje 
na rozhodovanie. Všetky tieto prvky ovplyvňujú aj znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. 

Energetická účinnosť je začlenená do programu Asociačnej agendy na roky 2017 – 2020 
a Protokolu o pristúpení Gruzínska k Energetickému spoločenstvu, a má významný potenciál 
zlepšiť ekonomické, environmentálne a sociálneho postavenie Gruzínska znížením dovozu 
energie a zvýšením energetickej bezpečnosti. Gruzínske lesy, najmä mimo chránených 
oblastí, sú silne degradované. Koncepcia lesného hospodárstva vo všetkých lesoch plánuje 
zaviesť režim ich udržateľného hospodárenia. 

Slovenská republika bude oblasť ochrany životného prostredia a zmeny klímy prierezovo 
plánovať, realizovať, monitorovať a hodnotiť pri všetkých relevantných rozvojových 
programoch a intervenciách, pričom sa bude opierať o Príručku pre integrovanie prierezovej 
témy životného prostredia a zmeny klímy do nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej 
republiky, vypracovanú v rámci partnerského projektu MZVEZ SR s UNDP.

Využiteľné nástroje a koordinácia s ďalšími donormi

Hlavným nástrojom implementácie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v Gruzínsku 
sú dotačné projekty. V rokoch 2008 až 2019 pomocou tohto nástroja SlovakAid sa podporilo 
22 projektov, z toho jeden bol spolufinancovaný EÚ. V rámci schémy malých finančných 
príspevkov (tzv. mikrograntov), ktoré sa poskytujú prostredníctvom ZÚ SR v Tbilisi, bolo 
realizovaných 30 projektov. 

Gruzínsko je tiež jedným z prijímateľov štipendií vlády SR. Od roku 2014 Slovenská republika 
udelila gruzínskym študentom 14 štipendií a finančné náklady predstavovali približne 
165 tis. eur. Slovensko bude v tejto podpore naďalej pokračovať. 

Program dobrovoľníkov od svojho spustenia v roku 2012 umožnil doteraz ôsmim mladým 
ľuďom prispieť svojou prácou pri zavádzaní samotného dobrovoľníctva ako nástroja 
na získavanie zručností v Gruzínsku alebo pri poskytovaní pomoci IDPs. Gruzínsko zostane 
aj naďalej krajinou oprávnenou pre program vysielania dobrovoľníkov 
a dobrovoľníkov – expertov. 
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Program poskytovania vedomostí 
a skúseností (Sharing Slovak Expertise) 
sa bude aj v budúcnosti využívať na prenos 
slovenských skúseností z transformačných, 
integračných a reformných procesov do 
oblastí podľa potrieb Gruzínska.

V kontexte sektorovej priority zacielenej 
na podporu výkonnosti podnikateľského 
sektora má veľký potenciál Program 
podnikateľských partnerstiev, keďže záujem 
o vytváranie obchodných partnerstiev 
existuje na oboch stranách. 

V závislosti od svojich kapacít 
a možností sa bude Slovenská republika 
usilovať o zapojenie do Spoločného 
programovania EÚ, ktoré zohráva dôležitú 
úlohu pri koordinácii rozvojových aktivít 
v jednotlivých partnerských krajinách. 
V nadväznosti na získanie oprávnenia 
pre SAMRS na realizáciu delegovanej 
spolupráce EÚ zváži Slovenská republika 
svoje zapojenie do projektov financovaných 
z prostriedkov EÚ, napr. do programu 
ENPARD zameranom na podporu 
podnikania a občianskej angažovanosti 
a zlepšenie životných podmienok ľudí.

V nadväznosti na spoločný projekt krajín 
tzv. Slavkovského formátu (spolu s Českom 
a Rakúskom), realizovaný v roku 2020, bude 
Slovenská republika hľadať príležitosti 
na ďalšie aktivity v uvedenom regionálnom 
zoskupení.

Slovenská republika bude koordinovať 
svoje rozvojové intervencie a hľadať 
synergie s inými donormi vrátane tých 
medzinárodných, ktorí pôsobia v krajine 
(napr. USAID, UN Women, Medzinárodný 
Vyšehradský fond a ďalšie). 

Gruzínsko je taktiež cieľovou krajinou 
programu podpory inovácií vo verejnom 
sektore Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a UNDP Transformatívne 
vládnutie a financovanie. Počas aktuálnej 
fázy programu (od roku 2018) sa v rámci 
projektu uskutočnili prvotné konzultácie 
k využitiu inovatívnych finančných 
nástrojov ako crowdfunding a dlhopisy 
so sociálnym dopadom. Podpora pre 
Gruzínsko sa bude uskutočňovať aj naďalej, 
t.j. do konca programovej fázy v roku 2021, 
s víziou ďalšieho pokračovania.
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CSP spolu so Strednodobou stratégiou slúžia ako rámcové dokumenty pre každoročné 
plánovanie rozvojových intervencií. Vyššie spomenuté nástroje rozvojovej spolupráce, 
disponibilné pre Gruzínsko, bude možné prispôsobiť na podporu takých rozvojových aktivít, 
ktoré umožnia flexibilne reagovať na najnovší vývoj v krajine ich adresným zacielením 
na aktuálne potreby. Systém pravidelného monitorovania na projektovej úrovni a evaluácie 
na projektovej i programovej úrovni sú významným prostriedkom na získavanie cennej 
spätnej väzby z realizácie iniciatív rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v teréne. 
Informácie z nezávislých evaluácií budú slúžiť na komplexné zhodnotenie rozvojovej 
spolupráce s Gruzínskom, ale najmä na jej ďalšie smerovanie a plánovanie na strategickej, 
programovej i projektovej úrovni.

Pravidelný monitoring realizácie rozvojových aktivít budú vykonávať ZÚ SR v Tbilisi 
a pracovníci SAMRS/MZVEZ SR prostredníctvom kontroly napĺňania kvalitatívnych 
a kvantitatívnych ukazovateľov, definovaných v projektovej dokumentácii. Monitorovacie 
správy budú slúžiť na prípadné korekcie v implementácii aktivít a ako podklad 
pre ich následné evaluácie. 

Evaluácie rozvojových aktivít, ktoré budú 
vykonávané v pravidelných časových intervaloch 
nezávislými externými subjektmi, budú hodnotiť 
dlhodobý prínos a vplyv rozvojových 
intervencií Slovenskej republiky 
v Gruzínsku, vrátane efektívnosti 
vynakladania finančných prostriedkov. 

Evaluácie sa budú riadiť Stratégiou 
monitorovania a evaluácie dvojstrannej 
rozvojovej spolupráce SR a ročným 
plánom evaluácií. Budú sa tiež opierať 
o Príručku pre evaluáciu projektov rozvojovej 
spolupráce SR, ktorá bola vypracovaná v rámci 
partnerského projektu MZVEZ SR s UNDP. 

Pred prípravou v poradí druhého CSP 
pre Gruzínsko bude tento CSP predmetom 
evaluácie v roku ukončenia jeho platnosti, 
t.j. v roku 2023 cez zhodnotenie naplnenia 
matice špecifických cieľov, výstupov 
a ukazovateľov (viď kapitola č. 6).

5. MERANIE, HODNOTENIE, VYUŽITEĽNOSŤ CSP 
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 7. ZOZNAM SKRATIEK

AA	 	 Asociačná	dohoda
CETIR	 		 Centrum	na	odovzdávanie	transformačných,	integračných	a	reformných	skúseností
DCFTA	 	 Prehĺbená	a	komplexná	dohoda	o	zóne	voľného	obchodu
ENI	 	 Nástroj	európskeho	susedstva
ENPARD	 Programu	európskeho	susedstva	pre	poľnohospodárstvo	a	rozvoj	vidieka	
EÚ	 	 Európska	únia
HDP,	HNP	 Hrubý	domáci	produkt,	hrubý	národný	produkt
IDPs	 	 Vnútorne	vysídlené	osoby
MSP	 	 Malé	a	stredné	podniky
MZVEZ	SR	 Ministerstvo	zahraničných	vecí	a	európskych	záležitostí	SR
NATO	 	 Organizácia	Severoatlantickej	zmluvy
ODA	 	 Oficiálna	rozvojová	pomoc
OSN	 	 Organizácia	Spojených	národov
OVP	 	 Odborné	vzdelávanie	a	príprava
PZI	 	 Priame	zahraničné	investície
SAMRS		 Slovenská	agentúra	pre	medzinárodnú	rozvojovú	spoluprácu
SSE	 	 Sharing	Slovak	Expertise	(poskytovanie	vedomostí	a	skúseností)
UNDP	 	 Rozvojový	program	Organizácie	Spojených	národov
UN	Women	 Agentúra	OSN	pre	rodovú	rovnosť	a	posilnenie	postavenia	žien
USAID	 	 Agentúra	Spojených	štátov	amerických	pre	medzinárodný	rozvoj
ZÚ	SR	 	 Zastupiteľský	úrad	Slovenskej	republiky

6. ZOZNAM SKRATIEK
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 7. MATICA 
 špecifických cieľov, výstupov a ukazovateľov

Dobrá	správa	
vecí	verejných	
a	budovanie	
občianskej	
spoločnosti

SDG	č.11	
Udržateľné	mestá	
a	komunity

SDG	č.	16
Mier,	
spravodlivosť	
a	silné	inštitúcie

Prioritné 
sektory Špecifické ciele a výsledky Ukazovatele

1.	Odovzdávaním	reformných	
skúseností	Slovenskej	republiky	
podporiť	budovanie	stabilného	
a	demokratického	Gruzínska	
s	efektívne	fungujúcou	štátnou	
správou,	samosprávou	a	silnou	
občianskou	spoločnosťou

1.1	Efektívne	fungujúce	územné	
samosprávy	s	posilnenou	účasťou	
na	miestnom	a	regionálnom	rozvoji

1.2	Transparentnejšie,	zodpovednejšie	
a	účinnejšie	fungujúce	štátne	inštitúcie	
ako	výsledok	reformných	procesov

1.3	Zvýšená	občianska	angažovanosť	
vo	verejnom	živote	podporená	
verejným	partnerstvom	a	dialógom	
založenom	na	dôvere	k	všetkým	
úrovniam	riadenia	pri	tvorbe	a	prijímaní	
verejných	politík,	vrátane	zohľadnenia	
potrieb	zraniteľných	skupín

1.4	Zlepšená	sociálna	situácia	
najzraniteľnejších	skupín	osôb	
v	najmenej	rozvinutých	vidieckych	
regiónoch

•				počet	samospráv,	ktoré	zaviedli	opatrenia	
      na	zefektívnenie	a	stransparentnenie	svojich	
      rozhodovacích	procesov
•				miera	spokojnosti	obyvateľov	(mužov	a	žien)	
      s	úrovňou	služieb	zabezpečovaných	
      samosprávou,	vrátane	starostlivosti	
      o	znevýhodnené	skupiny
•				miera	participácie	občanov	(mužov	a	žien)	
      na	tvorbe,	implementácii	a	kontrole	verejných	
      politík
•				počet	vypracovaných	legislatívnych	opatrení,	
      záväzných	nariadení	a	metodických	usmernení
•				úroveň	dôvery	občanov	v	štátne	inštitúcie
•				počet	zavedených	opatrení	v	oblasti	boja	proti	
      korupcii	a	kontroly	verejných	politík
•				počet	podporených	mládežníckych	iniciatív,	
      vrátane	sociálnej	inklúzie	zraniteľných	skupín
•				počet	nových	občianskych	grassroots	
      organizácií	a	iniciatív
•				počet	aktivít	na	budovanie	občianskej		dôvery	
      a	bezpečnosti,	na	posilnenie	      
      medzikomunitného	dialógu	a	spolupráce
•				počet	opatrení	v	oblasti	sociálnej	politiky	
      zavedených	do	praxe
•				počet	obyvateľov	(mužov	a	žien),	ktorých	
      sociálne	postavenie	sa	zlepšilo	v	dôsledku	
      zavedených	opatrení

Infraštruktúra	
a	udržateľné		
využívanie	
prírodných	
zdrojov

SDG	č.	6
Čistá	voda	
a	hygiena

2.	Zlepšiť	kvalitu	života	a	zdravia	
obyvateľov	Gruzínska	prostredníctvom	
efektívneho	a	udržateľného	
manažmentu	vodných	a	iných	
prírodných	zdrojov,	odpadového	
hospodárstva	a	ochrany	životného	
prostredia

•				miera	dostupnosti	obyvateľov	(mužov	a	žien)	
						k	infraštruktúre	pitnej	vody,	sanitácie	
						a	odpadového	hospodárstva
•				počet	obyvateľov	(mužov	a	žien),	ktorým	bol	
						zabezpečený	prístup	k		infraštruktúre	pitnej	vody,	
						sanitácie	a	odpadového	hospodárstva
•				počet	škôl,	materských	škôl	a	ďalších	inštitúcií,	
						ktorým	bol	zabezpečený	prístup	k		infraštruktúre	
						pitnej	vody,	sanitácie	a	odpadového	
						hospodárstva
•				počet	prijatých	metodík/usmernení	/	smerníc	/
						učebných	osnov	/	legislatívnych	aktov	v	oblasti	
						vody,	sanitácia	a	odpadového	hospodárstva	
						orgánmi	verejnej	správy
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 6. MATICA 
 špecifických cieľov, výstupov a ukazovateľov

Podpora	tvorby	
trhového	prostredia

SDG	č.	1
Žiadna	chudoba

SDG	č.	8
Dôstojná	práca	
a	ekonomický	rast	

SDG	č.	9
Priemysel,	inovácie	
a	infraštruktúra	

3.	Zlepšiť	výkonnosť	podnikateľského	
sektora	prostredníctvom	podpory	
zavádzania	inovácií	v	mikro,	malých	
a	stredných	podnikoch	a	podporou	
udržateľnej	zamestnanosti

3.1	Podporovať	vznik	nových	
podnikateľských	iniciatív	s	inovačným	
potenciálom	v	odvetviach	šetrných	
k	životnému	prostrediu	s	dôrazom
na	znevýhodnené	regióny

3.2	Prostredníctvom	prepájania	
trhového	prostredia	so	vzdelávacím	
sektorom	podporovať	vznik	inovácií	
a	udržateľných	pracovných	miest	
v	odvetviach	s	vyššou	pridanou	
hodnotou

•				počet	nových	pracovných	miest
•				počet	novozaložených	firiem
•				počet	novozaložených	firiem	v	regiónoch	
      mimo	hlavného	mesta
•				počet	zavedených	inovácií	(produktových,	
      procesných	výrobných	atď.)
•				počet	nových	partnerstiev	medzi	
      vzdelávacími	inštitúciami	a	ekonomickými	
      subjektmi
•				počet	realizovaných	kurzov	zameraných	
      na	získavanie	špecifických	zručností	
      súvisiacich	s	rozvojom	podnikania	
      a	uplatnenia	na	trhu	práce
•				počet	absolventov	(mužov	a	žien)	kurzov	
      zameraných	a	získavanie	špecifických	
      zručností	súvisiacich	s	rozvojom	
      podnikania	a	uplatnenia	na	trhu	práce
•				počet	vytvorených	pracovných	miest	pre	
      znevýhodnené	sociálne	skupiny,	vrátane	ľudí	
      (žien	a	mužov)	so	špeciálnymi	zdravotnými	
      potrebami

SDG	č.11	
Udržateľné	mestá	
a	komunity

SDG	č.	12
Zodpovedná	výroba	
a	spotreba

SDG	č.	13
Zmena	klímy

SDG	č.	15
Život	na	pevnine

2.1	Vybudovaná	infraštruktúra	
s	vyššou		úrovňou	pripojenia	
obyvateľov	na	verejné	vodovody	
a	kanalizáciu	s	adekvátnym	čistením	
odpadových	vôd

2.2		Posilnené	inštitucionálne	kapacity	
a	zefektívnený		systém	vodného	
a	odpadového	hospodárstva	i	riadenia	
ochrany	životného	prostredia

2.3	Zvýšenie	účinnosti	preventívnych	
a	adaptačných	opatrení	na	elimináciu	
environmentálnych	rizík	súvisiacich	
so	zmenou	klímy

•				počet	obyvateľov/školskej	mládeže	/
						domácností	(mužov	a	žien,	dievčat	a	chlapcov)	
						zapojených	do	konkrétnych	aktivít	
						prispievajúcich	k	zlepšeniu	životného	
						prostredia
•				počet	absolventov	(mužov	a	žien)	odborných	
						školení	v	oblasti	ochrany	prírody
•				počet	vypracovaných	modelov	vývoja	
						environmentálnych	ukazovateľov	
						ovplyvnených	zmenou	klímy	(zrážky,	sucho,	
						odlesňovanie,	úroveň	spodnej	vody,	povodne	
						a	pod.)
•				počet	monitorovacích	správ	a	analýz	o	rizikách	
						viazaných	na	zmenu	klímy	a	jej	dôsledky,
•				počet	systémov	vyhodnocovania	rizík,	
						včasného	varovania	a	pripravenosti	
						na	zvládanie	mimoriadnych	udalostí
						ovplyvnených	zmenou	klímy
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