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Stratégia rozvojovej spolupráce 
s Moldavskom, tzv. Country Strategy Paper 
(CSP), vychádza zo Strednodobej stratégie 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky
 na roky 2019 – 2023. Ide v poradí o druhý 
dokument tohto typu, prvý CSP bol 
v platnosti v rokoch 2014 – 2018. Vychádza 
z existujúcich stratégií rozvoja Moldavska, 
ako aj z doterajších poznatkov a skúseností
Slovenskej republiky z realizácie rozvojových 
projektov a programov v krajine. Zmyslom 
CSP je priblížiť a hlbšie rozpracovať priority 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
v Moldavsku s aktuálnymi potrebami krajiny 
a reálnymi možnosťami slovenských 
subjektov, ktoré majú záujem implementovať 
v krajine rozvojové aktivity. 

Rámcové podmienky rozvojovej spolupráce 
s Moldavskom ustanovuje Dohoda medzi 
vládou Slovenskej republiky a vládou 
Moldavskej republiky o rozvojovej 
spolupráci z roku 2013. Od roku 2014 
pôsobí na Zastupiteľskom úrade v Kišiňove 
rozvojový diplomat, ktorý významnou 
mierou prispieva k efektívnejšej realizácii 
rozvojových intervencií Slovenskej republiky 
a ku komunikácii s domácimi i zahraničnými 
partnermi pôsobiacimi v Moldavsku.

Slovenská republika realizuje rozvojovú 
spoluprácu s Moldavskom od roku 2009 
s cieľom podpory stabilného fungujúceho 
demokratického štátu a zlepšenia 
životných podmienok jeho obyvateľov. 
Od roku 2014 je Moldavsko programovou 
krajinou SlovakAid a predstavuje tak jednu 
z teritoriálnych priorít rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky.

Moldavsko je krajinou na bezprostrednej 
hranici Európskej únie, ktorá dlhodobo 
čelí viacerým výzvam v podobe 
prítomnosti zamrznutého konfliktu, 
zložitého politického, ekonomického 
a spoločenského vývoja, ako aj emigrácii 
obyvateľstva, spôsobujúcej sociálne 
problémy najmä na vidieku. Snahou 
Slovenskej republiky je prostredníctvom 
rozvojovej spolupráce prispieť 
k približovaniu Moldavska k Európskej únii, 
realizácii ekonomických a spoločenských 
reforiem a lepším životným podmienkam 
pri zachovaní teritoriálnej integrity krajiny.



Slovenská republika bude podporovať 
rozvojové aktivity v oblasti dobrej správy 
vecí verejných a budovania občianskej 
spoločnosti, udržateľného využívania 
prírodných zdrojov a infraštruktúry, 
a v oblasti podpory tvorby trhového 
prostredia. Vo všetkých rozvojových 
intervenciách bude uplatňovať dve 
prierezové témy – životné prostredie 
a zmena klímy a rovnosť príležitostí. 

V kontexte najnovšej globálnej výzvy 
v podobe šírenia nového koronavírusu bude 
Slovensko pomáhať Moldavsku zmierňovať 
sociálne a ekonomické dôsledky tejto 
pandémie flexibilným prispôsobením 
nástrojov rozvojovej spolupráce 
k aktuálnym potrebám krajiny.  

Slovenská republika sa bude aktívne snažiť 
sa o výraznejšie zapájanie podnikateľských

subjektov do programov rozvojovej 
spolupráce. Trend posledných rokov 
ukazuje na rastúci záujem súkromnej 
sféry o túto oblasť. Ambíciou SlovakAid 
je efektívne prepájať aktivity rozvojovej 
spolupráce s ekonomickou diplomaciou 
a podporiť partnerstvá podnikateľského 
a mimovládneho sektora.

Stratégia rozvojovej spolupráce SR 
s Moldavskom rešpektuje Agendu 
2030 pre udržateľný rozvoj a jej ciele 
udržateľného rozvoja (SDGs). Reaguje 
na rozvojové potreby krajiny definované 
v základnom strategickom rozvojovom 
dokumente Moldova 20301 a je v súlade 
s jej dlhodobými rozvojovými prioritami, 
ktorými sú: 1) udržateľné a inkluzívne 
hospodárstvo, 2) silný ľudský a sociálny 
kapitál, 3) dôveryhodné a efektívne 
inštitúcie, 4) zdravé životné prostredie.  

¹Dokument bol dňa 10.6.2018 schválený vládou Moldavskej republiky. Návrh zákona musí schváliť 
parlament a následne ratifikovať prezidentka. V závislosti od vývoja politickej situácie v krajine sa 
tento proces očakáva v priebehu roka 2021.
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2. MOLDAVSKÁ REPUBLIKA  
socio-ekonomická východisková situácia

2IMF: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/EUQ
3Štatistický úrad Moldavskej republiky: 
https://www.statista.com/statistics/513314/moldova-gdp-distribution-across-economic-sectors/, 
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2019/Anuarul_statistic_2019.pdf

Moldavsko je dlhodobo jednou z najchudobnejších krajín Európy. Od rozpadu Sovietskeho 
zväzu sprevádzaného kolapsom centrálne plánovanej ekonomiky a ozbrojeným konfliktom 
v regióne Podnesterko, prechádzala krajina zložitým vnútropolitickým a socioekonomickým 
vývojom. V poslednom desaťročí sa, najmä v dôsledku politickej nestability a pretrvávajúcej 
korupcii, nepodarilo výraznejšie zužitkovať realizované reformy a prevažne pozitívny 
ekonomický vývoj pre zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Krajina tak čelí viacerým 
rozvojovým výzvam, ako sú odliv obyvateľstva v produktívnom veku do zahraničia, dlhodobé 
problémy s kvalitou vodných zdrojov a zásobovaním pitnou vodou, neefektívne odpadové 
hospodárstvo a existencia environmentálnych záťaží a kontaminovaných lokalít, či slabá 
dynamika v rozvoji podnikateľského prostredia. Veľmi dôležitými zostávajú výzvy v oblasti 
rozvoja občianskej spoločnosti, otvoreného a participatívneho vládnutia a dobrej správy veci 
verejných. V roku 2020 krajinu navyše silno zasiahla pandémia COVID-19, ktorá podčiarkla 
nedostatočnú úroveň systému zdravotnej starostlivosti. 

Moldavská ekonomika rástla v období 2016-2019 priemerne tempom 4 % ročne. 
HDP na obyvateľa na úrovni 3 470 USD (2019)2 radí Moldavsko na posledné miesto v Európe. 
Ekonomike dominujú služby s 53,73 % podielom na tvorbe HDP. Stále však pretrváva silná 
orientácia na poľnohospodárstvo, ktoré sa podieľa na celkovej zamestnanosti 36,1 %, 
no pritom produkuje len 10,1 % HDP3. Krajine sa vzhľadom na nízku kvalitu podnikateľského 
prostredia nedarí prilákať významnejšie zahraničné investície. 

Zdroj: Geology.com
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Moldavská ekonomika nie je dostatočne 
konkurencieschopná a dlhodobo nevytvára 
pracovné miesta, ktoré by obyvateľstvu 
zaručili primeraný životný štandard. 
Priemerná mesačná mzda v roku 2019 
predstavovala približne 380 eur4. 
Pre obyvateľov vidieckych oblastí 
je však mzda na takejto úrovni často 
nedosiahnuteľná. Táto skutočnosť má 
za následok výrazný odliv pracovnej sily 
do zahraničia. Podľa údajov Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu sa v zahraničí 
dlhodobo zdržiava približne 750 tis. 
Moldavčanov5. Objem remitencií plynúcich 
do Moldavska predstavoval v roku 2019 
približne 15,95 % HDP6. Migrácia spôsobuje 
sociálne problémy - rodiny, kde jeden 
z rodičov je dlhodobo mimo Moldavska, 
resp. obaja rodičia sú v zahraničí a o deti 
sa starajú príbuzní. 

Z hľadiska ukazovateľa indexu ľudského 
rozvoja je Moldavsko s hodnotou 0,71 
na 107 mieste na svete (najnižšie 
z európskych štátov)7. Očakávaná dĺžka 
života pri narodení bola 71,7 roka8.

Výrazným problémom krajiny je 
aj nedostatočne rozvinutá infraštruktúra 
s negatívnym vplyvom na zdravotný stav 
obyvateľstva. V roku 2019 malo pripojenie 
na vodovod 60,4 % domácností (na vidieku 
len 37,1 %), pripojením na kanalizáciu 
disponovalo 58,3 % domácností 
(na vidieku 36,6 %). Pripojenie na centrálne 
vykurovanie malo iba 46,9 % domácností 
(na vidieku len 17,3 %) a stále pripojenie 
k teplej vode 62,6 % domácností 
(na vidieku len 14,8 %).9 

Moldavsko sa významným spôsobom 
zaviazalo k realizácii reforiem podpisom 
Asociačnej dohody s EÚ v septembri 
2014. Rozvoj krajiny však spomalila 
politická nestabilita a ekonomická kríza v 
súvislosti s bankovým podvodom po roku 
2014 a opakovane ďalšia politická kríza 
po parlamentných voľbách v roku 2019. 
Dôsledkom pretrvávajúcej neefektívnosti 
verejnej správy poznačenej korupciou 
je nízka dôvera obyvateľstva voči verejným 
inštitúciám. V indexe vnímania korupcie 
organizácie Transparency International 
dosiahlo Moldavsko v roku 2020 skóre 
34 zo 100 a umiestnilo sa ako 115 zo 180 
krajín sveta.10 

Moldavsko naďalej zostáva vo veľkej miere 
závislé na zahraničnej rozvojovej pomoci, 
ktorej objem predstavoval 3,3 % HDP. 
Okrem zabezpečenia pokračovania reforiem 
v hospodárskej a sociálnej oblasti bude 
výraznou výzvou pre stabilný priaznivý 
vývoj Moldavska posilnenie právneho štátu, 
ako aj odstránenie polarizácie spoločnosti 
a etnického napätia.

4Štatistický úrad Moldavskej republiky
5https://www.iom.md/sites/default/files/publications/docs/EMP%20Moldova%202010-2015_RO.pdf 
6World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=MD
7UNDP: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking 
8World Bank: https://data.worldbank.org/country/moldova 
9Štatistický úrad Moldavskej republiky: 
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2020/6_AS.pdf
10https://www.transparency.org/country/MDA
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Výrazným problémom krajiny je nedostatočne rozvinutá 
infraštruktúra s negatívnym vplyvom na zdravotný stav 
obyvateľstva. 



Dotačné 
projekty 

Zdroj: Správy o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za roky 2014 – 2019; Štatistický systém ODA 
Slovenskej republiky – RIS DEV; správy UNDP
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3. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA 
Slovenskej republiky s Moldavskou republikou 
v období 2014 - 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu

Finančné 
príspevky 

290 810 264 552437 901 426 563 234 120 427 266 2 081 212

15 000 -209 970 100 000 - 272 007 596 977

CETIR/SSE 

77 358 83 04946 357 73 005 105 194 88 922 473 885

23 305 10 28518 188 9 077 12 118 10 413 83 386

PPP

Nástroj spolupráce 
SR a UNDP

- -- 45 997 - - 45 997

- -209 000 - - - 209 000

Fond technickej spol. 
SR a EBOR 276 085 -- - - - 276 085

Finančné príspevky 
poskytované ZÚ SR 
v Kišiňove (tzv. mikrogranty)

Moldavsko sa v roku 2014 stalo jednou z troch programových krajín SlovakAid v zmysle 
Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018. Rámcové podmienky 
spolupráce upravuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky 
o rozvojovej spolupráci podpísaná v roku 2013. V roku 2014 bola schválená prvá Stratégia SR 
pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018. Jej hlavným cieľom 
bola podpora Moldavska v budovaní stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšenie 
životných podmienok jeho obyvateľov. Využívané boli všetky disponibilné nástroje SlovakAid: 
dotačné projekty, finančné príspevky poskytované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky 
(tzv. mikrogranty), aktivity programu Sharing Slovak Expertise (do roku 2018 pod názvom 
CETIR), projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov, vládne štipendiá SR a finančné príspevky. 

Vysielanie dobrovoľníkov 
a expertov-dobrovoľ. 4 312 3 3875 690 5 760 14 600 2 541 36 290

Program MF SR: Verejné 
financie pre rozvoj 76 196 185 992102 340 98 900 61 103 - 524 531

Program vládnych 
štipendií 21420 61 03534 134 77 825 91 350 77 675 363 439

Spolu 784 486 608 3001 063 580 837 127 518 485 878 824 4 690 802

Tabuľka: Prehľad financovania dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR s Moldavskom 
v rokoch 2014 – 2019



Realizované boli aj projekty v spolupráci s ďalšími donormi a rozvojovými aktérmi, najmä UNDP, 
USAID a Českou republikou. Celkový objem dvojstrannej rozvojovej pomoci Moldavsku 
zo strany Slovenskej republiky v rokoch 2014 – 2019 predstavoval takmer 4,8 mil. eur.

Tabuľka ukazuje, že z finančného hľadiska sú najviac využívané dotácie ako jeden z nástrojov 
rozvojovej spolupráce. Dotačné projekty tvoria takmer 44 % na celkových finančných 
výdavkoch na rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky s Moldavskom v rokoch 2014 – 
2019. Spolupráca bola realizovaná v rámci dvoch sektorových priorít: 1. Dobrá správa vecí 
verejných a 2. Voda a sanitácia11. Najviac projektov (37 %) bolo zameraných na podporu 
rozvoja občianskej spoločnosti, nasledovaných infraštruktúrnymi projektmi v oblasti 
zásobovania vodou a sanitácie.

Viacročnú spoluprácu so svojím 
moldavským partnerom realizovalo 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
(MF SR) v oblasti reformy verejných 
financií. Spolupráca v rámci programu 
„Verejné financie pre rozvoj“ sa týkala 
najmä zavádzania programového 
rozpočtovania v štátnej správe 
i v samosprávach a v posledných rokoch 
aj revízie verejných výdavkov v sektoroch 
školstva a poľnohospodárstva. 
V rámci regionálneho programu MF SR 
„Transformatívne vládnutie a financovanie“ 
bol podporený napr. proces tvorby plánu 
mestskej mobility v hlavnom meste Kišiňov, 
a to konkrétne zberom a analýzou dát 
súvisiacich s mobilitou v spolupráci
s Európskou vesmírnou agentúrou 
a telekomunikačnými operátormi. 
Oba programy realizuje MF SR 
v partnerstve s UNDP.

V rokoch 2014 – 2019 bolo realizovaných celkovo 
28 aktivít programu Sharing Slovak Expertise. 

Podiel dotačných projektov podľa 
sektorov v rokoch 2014 - 2019

Podpora občianskej spoločnosti
Posilňovanie samospráv          
Odpadové hospodárstvo
Zefektívňovanie systému v oblasti
vody a sanitácie
Zásobovanie vodou a sanitácia - 
infraštruktúra

V rámci priority Dobrá správa vecí verejných 
bola realizovaná široká škála aktivít 
zameraná na podporu reforiem v štátnej 
správe, budovanie kapacít samospráv 
a podporu rozvoja občianskej spoločnosti. 
Spolupráca s moldavským štátnym 
sektorom sa týkala najmä podpory reforiem 
a implementácie asociačnej dohody 
s EÚ prostredníctvom využitia skúseností 
slovenských partnerov. Vo veľkej miere 
bol využívaný nástroj Sharing Slovak 
Expertise – v rokoch 2014 – 2019 
bolo realizovaných celkovo 28 aktivít 
tohto programu. Príkladom dlhodobej 
spolupráce sú projekty Slovenskej agentúry 
životného prostredia s Ministerstvom 
poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja 
a životného prostredia Moldavskej 
republiky v oblasti vytvorenia systému 
nakladania s elektroodpadom a zavedenia 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

11vrátane odpadového hospodárstva v zmysle pravidiel štatistického vykazovania OECD/DAC.

Zdroj: SAMRS
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Pri spolupráci so samosprávami 
bol kladený dôraz predovšetkým 
na budovanie kapacít a zlepšenie služieb 
občanom, podporu decentralizácie, 
ako aj obnovu infraštruktúry. S pomocou 
SlovakAid nadviazal Kongres miestnych 
samospráv Moldavska intenzívnu 
a dlhodobú spoluprácu so Združením 
miest a obcí Slovenska. Taktiež bolo 
podporené zavedenie systematického 
sledovania transparentnosti a ekonomickej 
výkonnosti samospráv. Realizácia týchto 
aktivít bola podporená aj prostredníctvom 
programu MZV USA Emerging Donors 
Challenge Program. Zo strany samospráv 
bol veľký záujem o finančné príspevky 
poskytované zastupiteľským úradom, 
tzv. mikrogranty, prostredníctvom ktorých 
boli realizované malé infraštruktúrne 
projekty. Zameriavali sa najmä 
na rekonštrukcie budov vzdelávacích 
zariadení, revitalizáciu športovísk 
a verejných priestorov, opravy 
a dobudovanie technickej infraštruktúry 
v obciach a podobne. 

SlovakAid sa prostredníctvom 
spolufinancovania zapojil aj do rozsiahleho 
projektu USAID „My Community“ 
zameraného na zvyšovanie úrovne 
služieb občanom a podporu ich aktívneho 
zapájania do fungovania samospráv.

Špecifickou témou v rámci podpory 
občianskej spoločnosti bola mládež 
a jej aktivizácia smerom k participácii 
na miestnom rozvoji. Z prostriedkov 
SlovakAid bol spolufinancovaný projekt 
EuropeAid s názvom GAMCON zameraný 
na rozvoj občianskej spoločnosti 
v autonómnom regióne Gagauzsko. Bol 
to vôbec prvý projekt EuropeAid, ktorý 
realizoval slovenský subjekt ako hlavný 
partner. Ďalšia podpora smerovala 
na podporu občianskej spoločnosti 
s dôrazom na mladých ľudí a zároveň 
na zvyšovanie úrovne služieb samospráv, 
prostredníctvom zriadenia klientskych 
centier. Aktivity na podporu občianskej 
spoločnosti boli realizované 
aj prostredníctvom tzv. mikrograntov.

Zdroj: SAMRS

9  |  ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA



na Slovensku, vrátane ročnej jazykovej 
prípravy na zvládnutie slovenského jazyka.

Moldavsko bolo prvou krajinou, v ktorej 
boli realizované spoločné rozvojové aktivity 
SlovakAid a USAID v nadväznosti 
na memorandum o spolupráci uzatvorené 
v novembri 2018. Prostredníctvom 
finančného príspevku sa SlovakAid zapojila 
do vyššie uvedeného programu zameraného 
na zlepšenie služieb moldavských samospráv 
s názvom „My Community“. Podpora 
zo strany Slovenskej republiky bola využitá 
na budovanie klientskych centier miestnych 
samospráv, podľa slovenského vzoru, ako aj 
v oblasti infraštruktúry kanalizácie a čistenia 
odpadových vôd v meste Straseni. 

Konkrétnymi výstupmi spolupráce s UNDP 
v Moldavsku v rokoch 2017 a 2018 boli dva 
projekty financované zo zdrojov SlovakAid 
v oblasti posilnenia kapacít občianskej 
spoločnosti pri využívaní otvorených 
dát a budovanie kapacít národného 
monitorovacieho systému povrchových vôd 
v súlade s Rámcovou smernicou 
o vode, RSV 2000/60/ES. Aktivitou v rámci 
partnerstva SlovakAid a UNDP realizovanou 
v Moldavsku bola aj ex ante štúdia 
v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá 
predchádzala rozsiahlemu twinningovému 
projektu v tejto oblasti financovaného EÚ.

Prirodzeným partnerom v rozvojovej 
spolupráci s Moldavskom je z hľadiska 
prieniku sektorov Česká republika. Ide 
najmä o využitie komplementarity pri 
realizácii malých projektov pre miestne 
komunity napr. v sociálnej oblasti alebo 
pri podpore občianskej spoločnosti. 
Spoločnou iniciatívou väčšieho rozsahu 
bol projekt v oblasti zlepšenia prístupu 
k pitnej vode a sanitácii vo vzdelávacích 
zariadeniach v južných okresoch Moldavska, 
realizovaný v rokoch 2016 a 2017.
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Projekty boli zamerané na zabezpečenie pitnej vody 
a sanitácie v školách a materských školách.

Spolupráca s Moldavskom v oblasti vody 
a sanitácie sa týkala budovania 
infraštruktúry, ako aj zefektívňovania 
manažmentu a plánovania. Projekty boli 
zamerané na zabezpečenie pitnej vody 
a sanitácie v školách a materských školách 
vo vidieckych sídlach. Nevyhovujúce 
podmienky z hľadiska sanitácie 
a zásobovania vodou vo vzdelávacích 
zariadeniach sú v Moldavsku pretrvávajúcim 
problémom a v tejto oblasti bol realizovaný 
spoločný projekt SlovakAid a CzechAid. 
Realizované boli aj menšie infraštruktúrne 
projekty v oblasti vody a sanitácie, aj 
s pomocou tzv. mikrograntov, napr. 
budovanie obecných vodovodov. Všetky 
infraštruktúrne projekty obsahovali aj 
komponenty zamerané na podporu ochrany 
vodných zdrojov, udržateľné využívanie vody 
a zvyšovanie environmentálneho povedomia. 
V oblasti zefektívňovania fungovania 
odpadového hospodárstva boli realizované 
projekty: Podpora efektívnej implementácie 
Bazilejského dohovoru v súvislosti 
s plnením reportingových povinností 
Moldavskej republiky a Budovanie kapacít 
pre implementáciu rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov v Moldavskej republike.

V oblasti manažmentu vody a budovania 
inštitucionálnych a odborných kapacít 
moldavských partnerov bola poskytnutá 
technická asistencia v oblasti tvorby 
environmentálnych noriem v spolupráci 
s organizáciami moldavského rezortu 
životného prostredia. Taktiež bol podporený 
projekt budovania kapacít národného 
monitoringu povrchových vôd, ktorý bol 
financovaný SlovakAid a realizovaný UNDP.

Moldavsko je jednou z krajín, v ktorej je 
realizovaný program vládnych štipendií SR. 
V rokoch 2014 – 2020 bolo moldavským 
študentom poskytnutých celkovo 
32 štipendií. Vládne štipendiá pokrývajú 
celé štúdium na verejných vysokých školách 
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4. CIELE A PRIORITY 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
s Moldavskou republikou na roky 2021 - 2023

Stratégia Slovenskej republiky pre rozvojovú spoluprácu 
s Moldavskom na roky 2021 – 2023 definuje tri sektorové priority:

1
Zdieľaním transformačných 

skúseností Slovenskej 
republiky podporiť budovanie 
stabilného a demokratického 

Moldavska s efektívne 
fungujúcou štátnou správou, 

samosprávou a silnou 
občianskou spoločnosťou

Zlepšiť kvalitu života 
a zdravia obyvateľov 

Moldavska 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

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky s Moldavskom v období 2021 - 2023 zachováva 
kontinuitu a sektorovo nadväzuje na predchádzajúcu Stratégiu Slovenskej republiky 
pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018. Hlavným cieľom 
je prispieť k udržateľnému rozvoju Moldavska a k jeho transformačným a reformným 
procesom. Stratégia stavia na aktuálnych potrebách Moldavska, zahraničnopolitických 
prioritách Slovenskej republiky vo vzťahu k uvedenej krajine, realizovaných aktivitách 
pod značkou SlovakAid a z nich vyplývajúcich poznatkoch a skúsenostiach.  

Slovenská republika bude naďalej podporovať skvalitňovanie verejnej správy a presadzovanie 
reforiem vychádzajúcich z Asociačnej dohody Moldavska s EÚ, ale aj z vládnych priorít 
reformy verejnej správy. Spolupráca bude zameraná aj na rozvoj občianskej spoločnosti 
smerom k dlhodobým a systémovým intervenciám. Vzhľadom na podobnú historickú 
skúsenosť bude v tomto smere využívaná dobrá prax slovenských štátnych, samosprávnych 
a mimovládnych subjektov.

Pokračovať budú aktivity v oblasti zabezpečovania pitnej vody a sanitácie s cieľom zlepšenia 
životných podmienok obyvateľov. Podporované budú aj aktivity v oblasti skvalitňovania 
odpadového hospodárstva, zamerané na udržateľný prístup k životnému prostrediu 
a udržateľné využívanie prírodných zdrojov ako celku.

Zameranie rozvojovej spolupráce bude rozšírené o podporu tvorby trhového prostredia. 
Táto priorita sa odvíja od potreby vytvorenia takého ekonomického prostredia, ktoré bude 
schopné generovať udržateľné a atraktívne pracovné miesta, tak aby Moldavčania neboli 
nútení vo veľkej miere odchádzať za prácou do zahraničia.

Dôraz bude kladený na intervencie v najmenej rozvinutých regiónoch s cieľom zlepšenia 
životných podmienok tamojších obyvateľov ako predpokladu pre znižovanie tlaku na vznik 
migrácie a jej negatívnych sociálnych dopadov.



 Zdieľaním transformačných  
 skúseností Slovenskej 
republiky podporiť budovanie 
stabilného a demokratického 
Moldavska s efektívne fungujúcou 
štátnou správou, samosprávou 
a silnou občianskou spoločnosťou

Pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej 
republiky sú v sektore dobrá správa 
vecí verejných a budovanie občianskej 
spoločnosti (SDG č. 11 Udržateľné mestá 
a komunity a SDG 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, zvyšovanie povedomia a podpora 
efektívneho dialógu posilnením občianskej 
participácie na správe vecí verejných, 
budovaní dôvery a medzikomunitnom 
dialógu.

Aktivity v oblasti zefektívňovania 
fungovania štátnej správy vychádzajú 
z Asociačnej dohody medzi EÚ 
a Moldavskom implementovanej od roku 
2014. Realizácia zmien vyplývajúcich 

z Asociačnej dohody je dlhodobým 
procesom, ktorý je často brzdený politickou 
nestabilitou. Napriek dosiahnutému 
pokroku a realizácii viacerých reforiem 
je potrebné v tomto úsilí pokračovať, 
predovšetkým smerom ku konkrétnym 
prínosom pre obyvateľov Moldavska. 
Slovensko môže Moldavsku ponúknuť 
expertízu vychádzajúcu z vlastnej 
skúsenosti s realizáciou reforiem 
v mnohých oblastiach, akými sú riadenie 
verejných financií, tvorba a fungovanie
systémov sociálneho a zdravotného 
poistenia, regionálny rozvoj, informatizácia 
verejnej správy, zvyšovanie 
transparentnosti a podobne. 

1
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Podpora rozvoja moldavskej občianskej spoločnosti 
sa bude orientovať predovšetkým na aktivizáciu 
občanov pre miestny rozvoj.

V oblasti samospráv bude spolupráca 
zameraná na zefektívňovanie výkonu 
samosprávnych funkcií, predovšetkým 
smerom k zlepšovaniu úrovne služieb 
pre občanov. Fungovanie samospráv 
v Moldavsku vyžaduje ďalšie posilnenie 
kompetencií sprevádzané navýšením 
systematického financovania a budovaním 
kapacít ľudských zdrojov. Podporované 
budú aktivity zamerané na zvyšovanie 
transparentnosti a participácie občanov 
na procesoch realizovaných na samosprávnej 
úrovni. 

Podporované budú aktivity vedúce 
k pravidelnému dialógu medzi verejnými 
inštitúciami a občianskymi skupinami. 
Rozvoj samospráv bude podporovaný 
aj prostredníctvom infraštruktúrnych 
projektov menšieho rozsahu zameraných 
na zlepšenie občianskej vybavenosti, 
za účelom zvýšenia kvality života v rámci 
miestnych komunít. Pri realizácii projektov 
budú využívané aj konkrétne príklady 
dobrej praxe zo Slovenska prostredníctvom 
partnerstiev slovenských a moldavských 
samospráv.

Podpora rozvoja moldavskej občianskej 
spoločnosti sa bude orientovať 
predovšetkým na aktivizáciu občanov 
pre miestny rozvoj. Dôraz bude kladený 
na podporu menších občianskych iniciatív 
mimo hlavného mesta a aktivizáciu 
mladých ľudí. 

Dobré skúsenosti s aktivizáciou občianskej 
spoločnosti budú zdieľané v rámci
Moldavska, s cieľom podporiť budovanie 
dôvery medzikomunitného dialógu. 
Pozornosť bude venovaná aj kontrolnej 
úlohe občianskej spoločnosti voči verejnej 
správe (tzv. „watchdog“ aktivity) a to 
aj v prípade volebných procesov. 
V tomto smere budú využité skúsenosti 
slovenských mimovládnych organizácií. 
Podpora bude zameraná aj na rozvoj 
nezávislých miestnych médií.
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Zodpovedná spotreba a výroba, SDG č. 13 
Ochrana klímy, SDG č. 15 Život na pevnine) 
prioritami zvýšenie úrovne pripojenia 
na verejné vodovody a kanalizáciu 
s adekvátnym čistením odpadových vôd 
prostredníctvom budovania infraštruktúry, 
posilnenie efektívneho fungovania systému 
vodného a odpadového hospodárstva 
a ochrany životného prostredia podporou 
budovania inštitucionálnych kapacít 
a zvýšenie povedomia a participácie 
verejnosti na udržateľnom využívaní 
prírodných zdrojov a environmentálne 
vhodnom nakladaní s odpadmi.

Spolupráca bude realizovaná na úrovni zefektívňovania 
systému a manažmentu jednotlivých oblastí.

2 Zlepšiť kvalitu života 
 a zdravia obyvateľov 
Moldavska 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, SDG č. 11 
Udržateľné mestá a komunity, SDG č. 12 
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Spolupráca bude realizovaná na úrovni zefektívňovania systému a manažmentu jednotlivých 
oblastí, ako aj infraštruktúrnymi projektmi. Konkrétnymi oblasťami spolupráce budú 
predovšetkým zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, odpadové 
hospodárstvo a ochrana životného prostredia. 

Dôraz bude kladený na zabezpečenie dosiahnutia štandardov vyplývajúcich zo smerníc EÚ 
(predovšetkým rámcová smernica o vode, smernica o čistení komunálnych vôd a smernica 
o odpade). Budovanie kapacít sa bude opierať o existujúce partnerstvá slovenských 
a moldavských inštitúcií, v ktorých pôsobnosti je zabezpečovanie kvality a ochrany vôd, 
regulácia odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia.

Infraštruktúrne projekty budú zamerané na regióny s nedostatočne rozvinutým zásobovaním 
vodou, čistením odpadových vôd a odpadovým hospodárstvom. Dôraz bude kladený 
na zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd pre vzdelávacie inštitúcie na lokálnej 
úrovni. Dôležitou súčasťou všetkých projektov bude zvyšovanie environmentálneho 
povedomia. Takto zamerané aktivity budú orientované predovšetkým na deti a mládež 
s cieľom ich aktivizácie pre ochranu životného prostredia.
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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. 8 Dôstojná práca a ekonomický rast, SDG č. 9 Priemysel, inovácie 
a infraštruktúra, SDG č. 12 Zodpovedná spotreba a výroba, SDG č. 13 Ochrana klímy) 
prioritami podpora vzniku inovácií a udržateľných pracovných miest v odvetviach s vyššou 
pridanou hodnotou, prostredníctvom prepájania trhového prostredia so vzdelávacím 
sektorom, a podpora vzniku nových podnikateľských iniciatív s inovačným potenciálom 
v odvetviach šetrných k životnému prostrediu s dôrazom na znevýhodnené regióny.

Pretrvávajúcim problémom Moldavska je odchod obyvateľov v produktívnom veku 
za prácou do zahraničia. Spolupráca v oblasti tvorby trhového prostredia má za cieľ znížiť 
tlak na emigráciu prostredníctvom vytvárania udržateľných pracovných miest. Podpora bude 
zameraná na prepájanie vzdelávacieho a výskumného sektora s ekonomickou praxou, 
s cieľom vzniku nových podnikov v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, predovšetkým 
vo väzbe na informačné a komunikačné technológie. 

Spolupráca sa bude orientovať aj na inovácie a zvyšovanie pridanej hodnoty v tradičných 
odvetviach, ktorými sú v Moldavsku predovšetkým poľnohospodárstvo a potravinárstvo. 
Presadzovanie inovácií by malo byť zamerané na zvyšovanie kvality produkcie a zvýšenie 
jej konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch. Zároveň bude kladený dôraz 
na udržateľné riešenia a znižovanie záťaže na životné prostredie. Takto orientovaná podpora 
sa bude týkať predovšetkým regiónov mimo hlavného mesta. V rámci tejto priority existuje 
potenciál aj pre zapájanie slovenských podnikateľských subjektov s perspektívou mobilizácie 
súkromných zdrojov pre rozvoj.  

3
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Prierezové témy

Rovnosť príležitostí   

Zabezpečenie rovnosti príležitostí 
pre všetkých obyvateľov je dôležitým 
predpokladom vyváženého rozvoja 
celej spoločnosti. V Moldavsku existujú 
nerovnosti v množstve sfér, ku ktorým patria 
nerovnosť mužov a žien v prístupe 
k zamestnaniu a v platových podmienkach, 
či výrazné regionálne rozdiely premietajúce 
sa do sociálnej a ekonomickej nerovnosti.

Integrácia témy rovnosti príležitostí bude 
zohľadnená pri projektoch a aktivitách 
v rámci všetkých troch sektorových 
prioritách rozvojovej spolupráce Slovenskej 
republiky s Moldavskom. Z hľadiska 
zamerania jednotlivých priorít bude dôraz 
kladený na: zabezpečenie rovnakého 
prístupu k službám štátnej správy 
a samosprávy pre všetkých; rovnosť 
prístupu k vode a sanitácii; podporu 
ekonomickej rovnosti mužov a žien, 
ako aj znižovanie regionálnych rozdielov.

Zohľadnenie rovnosti príležitostí 
pri realizácii rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky s Moldavskom 
sa bude opierať o príručku pre integrovanie 
prierezovej témy rodovej rovnosti 
do nástrojov rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky, ktorá bola 
vypracovaná v rámci partnerského 
projektu MZVEZ SR s UNDP.

Životné prostredie a zmena klímy 

     

Téma životného prostredia a zmeny klímy 
je premietnutá predovšetkým v priorite 
č. 2 „Infraštruktúra a udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov“ - pri projektoch 
v rámci tejto priority bude predstavovať 
hlavnú tému. Pri navrhovaní intervencií 
v rámci ostatných dvoch priorít však bude 
potrebné zohľadniť príspevok k napĺňaniu 
tejto prierezovej témy v čo najvyššej možnej 
miere.

V rámci priority č. 1, Dobrá správa 
vecí verejných a budovanie občianskej 
spoločnosti, budú aktivity zamerané 
na zefektívňovanie fungovania štátnej 
správy a samosprávy plánované tak, 
aby umožňovali znižovať tlak na životné 
prostredie a zmenu klímy. Týka sa to 
všetkých reformných opatrení, strategických 
dokumentov, záväzných nariadení a pod., 
ako aj zvýšenej kontroly zo strany občanov 
vo vzťahu k ochrane životného prostredia. 
Z hľadiska rozvoja občianskej spoločnosti 
by zameranie na životné prostredie a zmenu 
klímy malo byť jednou z hlavných tém 
konkrétnych občianskych iniciatív.

V prípade priority č. 3, Podpora tvorby 
trhového prostredia, bude podpora určená 
len na udržateľné aktivity, ktoré nevytvárajú 
negatívny tlak na životné prostredie 
a zmenu klímy. Uprednostňované budú také 
hospodárske aktivity, ktoré budú vykazovať 
konkrétny prínos k ochrane životného 
prostredia (napr. znižovanie emisií, 

Uprednostňované budú hospodárske aktivity, ktoré 
budú vykazovať konkrétny prínos k ochrane životného 
prostredia.
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znižovanie spotreby vody, využívanie technológií a procesov šetrných životnému prostrediu, 
znižovanie energetickej náročnosti a využívanie alternatívnych zdrojov energie, ekologické 
poľnohospodárstvo a podobne). Východiskom pre prípravu projektov a aktivít zohľadňujúcich 
tému životného prostredia a zmeny klímy je príručka pre integrovanie prierezovej témy 
životného prostredia a zmeny klímy do nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, 
ktorá bola vypracovaná v rámci partnerského projektu MZVEZ SR s UNDP.

Využiteľné nástroje a koordinácia s ďalšími donormi

Hlavnou modalitou implementácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
v Moldavskej republike budú naďalej dotačné projekty realizované slovenskými subjektmi 
na základe výziev vyhlasovaných SAMRS. Využívané budú aj finančné príspevky
poskytované zastupiteľským úradom (tzv. mikrogranty), ktoré predstavujú dôležitý flexibilný 
nástroj SlovakAid. Realizované sú so zapojením zastupiteľského úradu SR v Kišiňove 
a poskytované priamo moldavským príjemcom.

Dôležitú úlohu v rozvojovej spolupráci s Moldavskom zohráva nástroj pre poskytovanie 
vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise. Prostredníctvom tohto nástroja je 
podporovaná výmena skúseností, dobrej praxe a vedomostí medzi slovenskými 
a moldavskými subjektmi z verejného sektora.

S cieľom mobilizácie súkromných zdrojov pre rozvojové potreby bude aj v Moldavsku 
k dispozícii Program podnikateľských partnerstiev, v rámci ktorého sa o podporu zámerov 
s rozvojovým aspektom môžu uchádzať slovenské podnikateľské subjekty. Zapájanie 
súkromného sektora do rozvojovej spolupráce v Moldavsku bude možné realizovať aj 
cez nástroj zvýhodnených vývozných úverov, ktoré poskytuje EXIMBANKA SR, či 
využívaním online platformy „Rozvojmajstri“.

V oblasti vzdelávania sú pre moldavských študentov k dispozícii vládne štipendiá SR, 
ktoré pokrývajú celú dobu štúdia na slovenských verejných vysokých školách. Mobilitu 
študentov, ako aj vedeckých a výskumných pracovníkov medzi Slovenskom a Moldavskom 
podporuje aj Národný štipendijný program a štipendiá sú podporované aj v zmysle Programu 
spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky.

Pre slovenské organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce je k dispozícii 
aj Program vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov. Jeho zmyslom je, 
okrem podpory partnerskej krajiny, aj budovanie slovenských personálnych kapacít, 
prostredníctvom získavania špecifických praktických a odborných skúseností.

Slovenská republika sa bude naďalej zapájať do Spoločného programovania EÚ a aktívne 
spolupracovať na jeho ďalšom obsahovom formovaní a implementácii. V kontexte 
spolupráce s EÚ bude významným míľnikom pilotná účasť SAMRS ako vedúceho partnera 
na projekte delegovanej spolupráce EÚ v oblasti podpory lokálnych médií. Rozvojová 
spolupráca Slovenskej republiky s Moldavskom bude naďalej zohľadňovať priority 
Východného partnerstva EÚ a aktívne hľadať synergie s jednotlivými projektmi realizovanými 
v rámci jeho nástrojov.
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Slovenská republika sa v Moldavsku 
aktívne zapája aj do spolupráce s ďalšími 
významnými rozvojovými donormi 
a organizáciami. Minimálne do konca roku 
2021 prebieha spolupráca s USAID 
na projekte My Community (viď kapitola 3). 
V rámci rovnakého projektu 
a aj so zapojením Českej republiky, podporí 
Slovenská republika výstavbu čističky 
odpadových vôd v meste Straseni.

Slovenská republika sa bude usilovať 
o rozvoj spolupráce v rámci Vyšehradskej 
skupiny (V4), Slavkovského formátu (S3), 
ako aj ďalšími etablovanými donorskými 
krajinami.

Bude pokračovať aj spolupráca s UNDP 
v rámci strategického Partnerstva pre 
efektívne riešenia v oblasti rozvojovej 
spolupráce so zameraním na ciele 
udržateľného rozvoja 2018-2021 medzi 
MZVEZ SR a UNDP. V roku 2020 bol 
aj pre Moldavsko vytvorený tzv. Slovak 
Challenge Fund, ktorý podporuje 
partnerstvá slovenských a moldavských 
podnikateľských subjektov s rozvojovým 
aspektom. 

Zároveň bude pokračovať podpora 
v rámci strategického projektu MF SR 
a UNDP v oblasti riadenia verejných 
financií Verejné financie pre rozvoj. 
Jeho cieľom je posilňovať inštitucionálne 
a personálne kapacity v riadení verejných 
financií v piatich partnerských krajinách 
vrátane Moldavska. V rokoch 2020 - 2023 
projekt bude podporovať moldavskú 
vládu pri zlepšovaní rozpočtového rámca 
a racionalizácii finančných výdavkov 
verejnej správy v súlade s národnými 
rozvojovými prioritami a sektorovými 
politikami Moldavska. Podpora inovácií 
vo verejnom sektore sa bude v Moldavsku 
aj naďalej uskutočňovať prostredníctvom 
aktuálnej fázy projektu MF SR a UNDP 
Transformatívne vládnutie a financovanie 
(2018 – 2021), s víziou ďalšieho 
pokračovania.

Vďaka aktívnemu prístupu ZÚ Kišiňov 
a pôsobeniu rozvojového diplomata 
v krajine bude naďalej zaistená efektívna 
kombinácia dostupných nástrojov a taktiež 
funkčná koordinácia s existujúcimi 
programami a nástrojmi EÚ a ekonomickej 
diplomacie. 

19  |  CIELE A PRIORITY



5. MERANIE, HODNOTENIE, VYUŽITEĽNOSŤ CSP 

CSP spolu so Strednodobou stratégiou slúžia ako rámcové dokumenty pre každoročné 
plánovanie rozvojových intervencií. Vyššie spomenuté nástroje rozvojovej spolupráce, 
disponibilné pre Moldavsko, bude možné prispôsobiť na podporu takých rozvojových aktivít, 
ktoré umožnia flexibilne reagovať na najnovší vývoj v krajine prostredníctvom ich zacielenia 
na aktuálne potreby. 

Systém pravidelného monitorovania na projektovej úrovni a evaluácie na projektovej 
i programovej úrovni je významným prostriedkom na získavanie cennej spätnej väzby 
z realizácie iniciatív rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v teréne. Informácie získané 
z nezávislých evaluácií budú slúžiť na komplexné zhodnotenie rozvojovej spolupráce 
s Moldavskom, ale najmä na jej ďalšie smerovanie a plánovanie na strategickej, programovej 
i projektovej úrovni.

Pravidelný monitoring realizácie rozvojových aktivít budú vykonávať ZÚ SR v Kišiňove 
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 Moldavsku, 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 tretieho CSP 
pre Moldavsko 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 6). 
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CETIR	 	 Centrum	na	odovzdávanie	transformačných,	integračných	a	reformných	skúseností
CSP	 	 Stratégia	pre	rozvojovú	spoluprácu	(Country	Strategy	Paper)
EBOR		 	 Európska	banka	pre	obnovu	a	rozvoj
GAMCON	 Gagauzian	Modernization	Convention	(projekt	EuropeAid	realizovaný	v	Moldavsku,	
	 	 spolufinancovaný	SlovakAid	a	ďalšími	donormi)
HDI	 	 Rebríček	ľudského	rozvoja	(Human	Development	Index)
HND	 	 Hrubý	národný	dôchodok
MF	SR	 	 Ministerstvo	financií	Slovenskej	republiky
MZVEZ	SR	 Ministerstvo	zahraničných	vecí	a	európskych	záležitostí	Slovenskej	republiky
ODA		 	 Oficiálna	rozvojová	pomoc	(Official	Development	Assistance)
OECD/DAC	 Organizácia	pre	hospodársku	spoluprácu	a	rozvoj/Výbor	pre	rozvojovú	pomoc
OSN	 	 Organizácia	Spojených	národov
PPP	 	 Program	podnikateľských	partnerstiev	
SAMRS		 Slovenská	agentúra	pre	medzinárodnú	rozvojovú	spoluprácu
SDGs	 	 Ciele	udržateľného	rozvoja	(Sustainable	Development	Goals)
SSE	 	 Sharing	Slovak	Expertise	(poskytovanie	vedomostí	a	skúseností)
UNDP	 	 Rozvojový	program	Organizácie	Spojených	národov	(United	Nations	Development	Programme)
USAID	 	 Agentúra	Spojených	štátov	amerických	pre	medzinárodný	rozvoj	(United	States	Agency	for	
	 	 International	Development)
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.	Zdieľaním	reformných	skúseností	
Slovenskej	republiky	podporiť	
budovanie	stabilného	
a	demokratického	Moldavska	
s	efektívne	fungujúcou	štátnou	
správou,	samosprávou	a	silnou	
občianskou	spoločnosťou

1.1	Zvýšiť	efektivitu	fungovania	
územných	samospráv	prostredníctvom	
podpory	decentralizácie,	odbornosti,	
transparentnosti	a	posilniť	ich	úlohu	
v	oblasti	miestneho	a	regionálneho	
rozvoja

1.2	Podporou	implementácie	reforiem	
zvýšiť	transparentné,	zodpovedné	
a	efektívne	fungovanie	štátnych	
inštitúcií

1.3	Zvyšovaním	povedomia	a	podporou	
efektívneho	dialógu	posilniť	občiansku	
participáciu	na	správe	vecí	verejných,	
budovanie	dôvery	a	medzikomunitný	
dialóg

•				počet	samospráv,	ktoré	zaviedli	opatrenia	
      na	zvyšovanie	efektívnosti	a	transparentnosti
•				miera	spokojnosti	obyvateľov	(mužov	a	žien)	
      s	úrovňou	služieb	zabezpečovaných	
      samosprávou
•				miera	participácie	občanov	(mužov	a	žien)	
      na	tvorbe,	
      implementácii	a	kontrole	verejných	politík
•				počet	vypracovaných	legislatívnych	opatrení,	
      záväzných	nariadení,	strategických	vládnych	
      materiálov,	metodických	usmernení
•				úroveň	dôvery	občanov	v	štátne	inštitúcie
•				počet	zavedených	opatrení	v	oblasti	boja	proti	
      korupcii	a	kontroly	verejných	politík
•				počet	podporených	mládežníckych	iniciatív
•				počet	nových	občianskych	„grass	roots“
      organizácií	a	iniciatív
•				počet	podporených	aktivít	v	oblasti	budovania	
      dôvery	a	bezpečnosti,	vrátane	podpory	
      medzikomunitného	dialógu	a	spolupráce
•				počet	podporených	miestnych	médií

Infraštruktúra	
a	udržateľné	
využívanie	
prírodných	
zdrojov

SDG	č.	6
Čistá	voda	
a	hygiena

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

2.1	Budovaním	infraštruktúry	zvýšiť	
úroveň	pripojenia	na	verejné	vodovody	
a	kanalizáciu	s	adekvátnym	čistením	
odpadových	vôd

•				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	/	
						legislatívnych	aktov	v	oblasti	vody,	sanitácia	
						a	odpadového	hospodárstva	orgánmi	verejnej	
						správy
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Podpora	tvorby	
trhového	prostredia

SDG	č.	8
Dôstojná	práca	
a	ekonomický	rast

SDG	č.	9	
Priemysel	inovácie	
a	infraštruktúra

SDG	č.	12
Zodpovedná	výroba	
a	spotreba

SDG	č.	13
Zmena	klímy

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

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

2.2	Budovaním	inštitucionálnych	
kapacít	posilniť	efektívne	fungovanie	
systému	vodného	a	odpadového	
hospodárstva	a	ochrany	životného	
prostredia	

2.3	Zvýšenie	verejného	povedomia	a	
participácie	na	udržateľnom	využívaní	
prírodných	zdrojov	
a	environmentálne	vhodnom	nakladaní	
s	odpadmi

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

•				počet	obyvateľov	(mužov	a	žien)	zapojených	
						do	konkrétnych	aktivít	prispievajúcich	
						k	zlepšeniu	životného	prostredia
•				počet	obyvateľov	(mužov	a	žien),	ktorí	boli
						zapojení	do	aktivít	zameraných	na	zvyšovanie	
						environmentálneho	povedomia
•				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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Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
www.mzv.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava
www.slovakaid.sk

http://www.mzv.sk
http://www.slovakaid.sk

