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1. Úvod 
 
Ľudia za zaoberajú športom a pohybovou aktivitou z rôznych dôvodov, ku ktorým patrí 

samotné potešenie z týchto činností, zlepšenie kondície a zdravotného stavu, ako aj 
pocit pohody. Podpora športu so zámerom pomôcť ľuďom dosiahnuť tieto ciele je 

dôležitá sama osebe, existujú však aj iné dôvody na podporu športu a pohybovej 
aktivity, ktoré presahujú rámec bezprostredných osobných výhod. 

 
V modernej ekonomike šport priamo prispieva k hospodárskej aktivite, môže sa použiť 

ako prostriedok na vytvorenie ešte širšieho spektra aktivít v podnikateľskej a sociálnej 

sfére a jeho rozsiahle silné stránky môžu slúžiť ako prostriedok na motivovanie celého 
radu jednotlivcov a skupín. Stručne povedané, šport a pohybová aktivita môžu mať 

veľmi významný vplyv z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, najmä na miestnej 
a regionálnej úrovni. 

 
Existuje rad zdrojov informácií týkajúcich sa pomoci dostupnej na európskej úrovni na 

prípravu intervencií v oblasti športu. Tieto publikácie, ktoré obsahujú aj množstvo 
náležitých odporúčaní, sa obvykle vzťahujú na celý rozsah dostupnej podpory. Patria 

k nim: 

 
„Funding for Sports in the European Union“ (Financovanie športu v Európskej 

únii), publikácia, ktorú vydala kancelária EÚ Európskeho olympijského výboru.  
 

„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ (Príručka týkajúca sa 
financovania odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ), publikácia dostupná 

v anglickom a francúzskom jazyku, sa evidentne týka cestovného ruchu, ale obsahuje 
aj množstvo informácií, ktoré sú relevantné pre šport.  

 

Užitočné odporúčania existujú aj na vnútroštátnej úrovni. Napríklad francúzske 
ministerstvo pre mestské záležitosti, mládež a šport nedávno uverejnilo príručku 

týkajúcu sa zdrojov financovania pre šport, ktorá sa vzťahuje na EŠIF aj na program 
Erasmus+. Jej názov je: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 
Nemecký olympijský výbor (DOSB) tiež zverejnil informácie o podpore športu zo 

štrukturálnych fondov počas predchádzajúceho obdobia, ktoré sú stále užitočné:  

 
„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 
Okrem toho Komisia vydala všeobecné usmernenie: „Usmernenie pre príjemcov 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ“ 
 

Tento konkrétny praktický usmerňovací dokument sa však zameriava na 
získanie podpory pre projekty zamerané na šport a pohybovú aktivitu, 

ktorých cieľom je vplývať na hospodársku a sociálnu oblasť prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
 

Zameraný je preto na projekty v oblasti športu podporované: 
 

 Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR),  

 Európskym sociálnym fondom (ESF),  

 Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV),  

 Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF). 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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1.1 Kto môže používať toto usmernenie  

 
Usmernenie je určené pre jednotlivcov alebo častejšie pre organizácie, ktoré majú 

záujem o rozvoj športových aktivít, ktoré podľa nich môžu mať pozitívny vplyv na ich 
spoločenstvo, mesto alebo región alebo dokonca na celú krajinu. Mohlo by sa 

vzťahovať na športové organizácie, federácie alebo športové podniky a kluby, ako aj 

verejné orgány na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ale mohlo by tiež 
poslúžiť dobrovoľníckym organizáciám, organizáciám poskytujúcim odborné 

vzdelávanie alebo organizáciám, ktoré majú profesionálny záujem na hospodárskom 
rozvoji. 

 
Spočiatku sa v usmernení budú uvádzať projekty na súčasné programové obdobie 

rokov 2014 – 2020. Dlhodobejšie úvahy sa uvádzajú v poslednej kapitole.  

1.2 Ako používať túto príručku  

 

Každý, kto má záujem pripraviť projekt v rámci európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, musí počítať s tým, že tento proces bude trochu zložitejší, 

najmä ak má byť projekt taký úspešný, ako všetci očakávajú.  

 
Aby sa zabránilo prílišnému zaťaženiu používateľov usmernenia informáciami, v prvej 

časti dokumentu sa uvádza prehľad hlavných prvkov procesu prípravy projektu 
a niektoré potrebné podrobné informácie sa uvádzajú neskôr. Na získanie relatívne 

kompletného obrazu sa preto zahrnú dva cykly informácií. V rámci prvého sa uvedie 
prehľad 10 hlavných krokov, ktoré je potrebné podniknúť na zostavenie úspešného 

projektu v súčasnom období. Druhý bude zameraný najmä na podrobnejšie aspekty, 
ktoré je potrebné zohľadniť, a na zdroje podrobných informácií, ktoré je potrebné si 

osvojiť.  

 
V záverečnej kapitole sa bude uvažovať nad tým, ako riešiť otázku získania väčšieho 

dôrazu na opatrenia zamerané na šport v dlhodobejšom horizonte – v budúcich 
programových obdobiach.  
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2. 10 krokov k príprave úspešného projektu 

2.1 1. krok: Byť presvedčený o pozitívnom vplyve športu 

 

Prvým krokom je nadobudnúť presvedčenie, že šport môže priniesť skutočné pozitívne 
výsledky a že vďaka svojim osobitým charakteristikám predstavuje užitočný nástroj na 

zabezpečenie skutočného hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

 
V hlavnej správe z tejto štúdie sa uvádza množstvo dôkazov o pozitívnom vplyve 

športu, ale vo všeobecnosti treba pamätať na to, že: 
 

 Šport priamo vytvára podnikateľskú činnosť, od veľkých futbalových podnikov až 
po miestne športové kluby a telocvične.  

 Športová aktivita si vyžaduje ľudskú prácu, a preto je pomerne vhodná na rozvoj 
zamestnanosti na miestnej úrovni, nielen pokiaľ ide o vlastnú športovú činnosť, ale 

aj budovanie a údržbu zariadení. Stručne povedané, šport má rozsiahly 

multiplikačný účinok v oblasti zamestnanosti.  

 Šport ako hlavný prvok tzv. zážitkovej ekonomiky je vhodný na pritiahnutie 

talentov a podporovanie nových a inovačných foriem zážitkov, počnúc novými 
druhmi športov až po nové spôsoby merania výkonnosti a monitorovania aktivity.  

 Šport je významným prispievateľom obsahu na rozvoj IKT a nadobúda čoraz väčší 
význam v aplikáciách IKT, predovšetkým vďaka vývoju systémov na monitorovanie 

výkonnosti. 

 Športové podujatia a aktivity môžu mať silný priamy vplyv na miestne ekonomiky, 

poskytujú však aj veľké príležitosti pre marketing a propagáciu, počnúc 

konkrétnymi výrobkami až po pritiahnutie zahraničných investícií. 

 Šport súvisí s mnohými ďalšími hospodárskymi činnosťami, najmä cestovným 

ruchom, a môže predstavovať významný prvok širšej stratégie rozvoja. 

 Šport a pohybová aktivita môžu prispieť k zlepšeniu psychických schopností, ako aj 

telesnej zdatnosti, ktoré môžu mať priamy vplyv na produktivitu 
a zamestnateľnosť, a tým prispievajú k aktívnemu a zdravému starnutiu. 

 Šport je vhodný na motivovanie ľudí a na propagáciu pohody a sociálnej 
súdržnosti. 

 Šport je obzvlášť vhodným prostriedkom na zapájanie vylúčených sociálnych 

skupín a rozvíjanie základných a prenosných zručností a na posilnenie 
zamestnateľnosti. 

 Zvýšená pohybová aktivita môže viesť k obmedzeniu používania dopravy založenej 
na uhlíkových zdrojoch a k ďalším pozitívnym vplyvom na životné prostredie. 

 
Športové organizácie predovšetkým, ale aj športové podniky, môžu vystupovať ako 

zástancovia významnejšej hospodárskej a sociálnej úlohy športu, aj keď nemajú 
v úmysle pripraviť konkrétne projekty v rámci EŠIF. 

2.1.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Ktoré aspekty Vašej organizácie majú vplyv na hospodársku a sociálnu oblasť? 

 Ktoré zo zoznamu charakteristík športu uvedeného vyššie sa hodia na vašu 
organizáciu? 
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2.2 2. krok: Preskúmať silné stránky a potenciál vašej organizácie 

 
Vhodné je nadviazať na počiatočné posúdenie potenciálneho prínosu vašej organizácie 

prostredníctvom športu a pohybovej aktivity a podrobnejšie preskúmať, čo by sa dalo 
urobiť. 

 

Pamätajte na to, že existujú viaceré úrovne zapojenia. 
 

 Niektoré programy v rámci operačného programu ponúkajú granty pre podniky 
a iné organizácie na uskutočnenie výskumu alebo na zlepšenie využívania ich IKT 

alebo zlepšenie ich environmentálneho správania. Vyžadujú si pomerne 
jednoduché postupy a športové podniky a kluby ich môžu využívať. 

 Obdobne aj športové alebo dobrovoľnícke organizácie môžu často požiadať 
o relatívne malé granty na prípravu projektov v rámci operačných programov ESF. 

 Ďalšia podpora môže byť nepriama, napr. prostredníctvom poradenských služieb 

pre malé a stredné podniky (MSP). 

 Môžu sa však znova vyskytnúť príležitosti na zapojenie do relevantných zoskupení 

alebo do iných projektov väčšieho rozsahu, kde sa očakáva príspevok zo strany 
podnikov a organizácií v tejto oblasti. 

 
V súčasnom období však možno pozorovať trend obmedzovania dostupnosti 

individuálnych grantov a smerovania podpory na projekty s väčším vplyvom. Zvážte 
preto, či by vaša organizácia vedela prispieť k ambicióznejšiemu projektu. 

 

Posúďte predovšetkým, či by vám spolupráca s inými organizáciami, napr. s miestnymi 
orgánmi alebo dobrovoľníckymi organizáciami, mohla pomôcť dosiahnuť tento väčší 

vplyv. Tento typ spolupráce sa hodnotí kladne. 

2.2.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Aká úroveň zapojenia do projektov v rámci EŠIF by bola vhodná pre vašu 

organizáciu? 

 Ako by sa príprava projektu v rámci EŠIF mala zosúladiť so strategickými cieľmi 

vašej organizácie? 

 Má vaša organizácia zdroje a odhodlanie na prípravu projektu?  

 Vedela by vaša organizácia pripraviť a predložiť návrh a následne riadiť projekt? 

Potrebujete k tomu externú pomoc?  

 Je vaša organizácia pripravená spolupracovať s partnermi na miestnej úrovni alebo 

prípadne s partnermi z celej Európy pri príprave projektu? 

 

2.3 3. krok: Sformulovať projektový zámer  

 
Pri zohľadnení celkovej orientácie EŠIF, relatívnych silných stránok vašej organizácie 

a jej smerovania je vhodné vypracovať niektoré počiatočné zámery, ktoré by mohli 
tvoriť základ projektu.  

 

Tieto zámery by prípadne mohli zohľadňovať všeobecné ciele iniciatív zameraných 
na šport a kategorizáciu intervencií v oblasti športu, ktoré boli vypracované 

v rámci tejto štúdie (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 3). V kategorizácii 
intervencií sa uvádzajú hlavne typy prípadných vplyvov dosiahnutých vďaka projektom 

v oblasti športu a pohybovej aktivity. To môže pomôcť nielen pri formulovaní 
ústredného zámeru potenciálneho projektu, ale naznačuje aj ďalšie rozmery, kde 

intervencie môžu vyvolať viaceré priaznivé vplyvy súčasne. 
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Prípady osvedčených postupov uvedené v hlavnej štúdii a rozsiahlejší súbor projektov 
by mohli slúžiť ako inšpirácia.  

 
Po stanovení všeobecnej koncepcie projektu je vhodné začať ju už formulovať 

z hľadiska konkrétnejších cieľov, uvažovať nad tým, ako by sa tieto ciele dali 
dosiahnuť, koho by bolo potrebné zapojiť do projektu a ako by sa mal riadiť, 

v priebehu akého časového obdobia a ako by sa mal monitorovať. Napokon je 
potrebné objasniť očakávané výstupy a charakter výsledkov a vplyvov, ktoré sa majú 

dosiahnuť. 

2.3.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 S akým projektom by bolo najlepšie začať na základe silných stránok vašej 
organizácie? 

 Sú tieto ciele v súlade so všeobecnou orientáciou EŠIF v súčasnom období? 

 Preskúmajte kategorizáciu intervencií v oblasti športu s cieľom objasniť zámery 

alebo doplniť ďalšie rozmery. 

 Posúďte, či by sa ciele projektu dali efektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom 

partnerstiev s inými organizáciami.  

 Položte si otázku, čo vaše zámery znamenajú konkrétnejšie – aké sú ciele, ako by 
sa mal projekt realizovať, v priebehu akého obdobia, koho by bolo potrebné 

zapojiť, čo podľa vás dosiahnete? 

 

2.4 4. krok: Zistiť, aká je situácia vo vašej lokalite 

 
Projektové zámery je potrebné skontrolovať oproti cieľom príslušných zdrojov 

financovania a pravdepodobne upraviť. Pamätajte na to, že presná forma veľkej časti 
EŠIF je určená na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.  

 
Po prvé, potrebné je posúdiť rozsah možností. Aký druh projektu máte na mysli? Ide 

o projekt regionálneho rozvoja, alebo sa projekt týka oblasti zamestnanosti 
a sociálnych otázok? Alebo by bol vhodný fond EPFRV alebo EFNR, ak sídlite vo 

vidieckych alebo pobrežných oblastiach? 

 
Pamätajte na to, že dochádza k určitému prekrývaniu medzi zdrojmi financovania, 

takže v systéme je určitá flexibilita.  
 

Potom sa pravdepodobne budete musieť oboznámiť s príslušnými operačnými 
programami (OP). 

 
Relevantnosť operačných programov bude závisieť od toho, v ktorej krajine sídlite a či 

pracujete na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. 

 
V nasledujúcej kapitole budú uvedené informácie o tom, ako určiť, ktoré operačné 

programy sú relevantné. 
 

Keď ste však už určili, ktoré operačné programy sú relevantné, potom je veľmi 
užitočné preštudovať si príslušné dokumenty. Dozviete sa z nich, čo sa orgány snažia 

dosiahnuť vo vašej oblasti, ktoré z priorít EÚ sa najčastejšie vyskytujú, ako sa 
program bude vykonávať, a uvedených bude aj množstvo informácií o miestnych 

súvislostiach. 
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Preštudovaním týchto materiálov o operačných programoch sa dozviete, či by váš 

zámer mohol byť zaujímavý, do akej miery ho bude potrebné upraviť, alebo či ho 
budete musieť prepracovať. 

 
Prípadne môžu byť vhodné programy Európskej územnej spolupráce, ako napr. 

INTERREG, ktoré koordinuje Komisia, ale ktoré sa často realizujú v určitých oblastiach. 
Opäť bude potrebné získať čo najviac informácií.  

2.4.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Týkajú sa vaše projektové zámery viac regionálneho rozvoja alebo sociálneho 

fondu, alebo sídlite vo vidieckej alebo pobrežnej oblasti?  

 Alebo by boli vhodné rámce pre programy Európskej územnej spolupráce 

koordinované priamo Komisiou?  

 V tomto štádiu je vhodné preskúmať viaceré možnosti. 

 Zistiť, ktoré dokumenty sú relevantné pre vašu situáciu (pozri ďalšiu kapitolu). 

 

2.5 5. krok: Zistiť, kde sa nachádzame v programovom cykle 

 
Pamätajte na to, že existuje programový cyklus a hlavné príležitosti sa vyskytujú 

v rôznych úsekoch tohto cyklu.  
 

Súčasné programové obdobie trvá od roku 2014 do roku 2020. V tejto fáze v roku 
2016 boli vo všeobecnosti dohodnuté hlavné rámce na vnútroštátnej a regionálnej 

úrovni a niektoré riadiace orgány už začali uverejňovať výzvy na predkladanie 

návrhov.  
 

Určité výzvy zostávajú otvorené a často sa uverejnia ďalšie výzvy na predkladanie 
návrhov s termínmi neskôr v priebehu cyklu. 

 
Dôležité je však zistiť, kedy je možné pripraviť návrhy. 

2.5.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 V akej fáze vývoja sú programy, ktoré sú pre vás relevantné? 

 Aké sú kritické dátumy zverejnenia výziev a ich lehoty na poskytnutie odpovede? 

 Aké príležitosti sa objavia neskôr v priebehu cyklu? 

 

2.6 6. krok: Hovoriť s tými, ktorí vám môžu poradiť, ako pripraviť 

projekt 

 
Na rôznych úrovniach je k dispozícii množstvo odporúčaní (uvedené v ďalšej kapitole) 

a očakáva sa, že bude k dispozícií aktívna Sieť pre opatrenia v oblasti športu (Sport 

Action Network) na podporu prípravy návrhov zameraných na šport.  
 

Potrebné však bude, ak je to možné, hovoriť s tými, ktorí riadia operačný program 
alebo iný program, v rámci ktorého budete chcieť predložiť návrh. Budú vám vedieť 

povedať, či vaše zámery sú takého typu, že ich možno podporiť, alebo vám môžu 
navrhnúť alternatívne prístupy alebo aspekty, ktoré treba zohľadniť. 

 
Mnohé riadiace orgány s vami ochotne prediskutujú zámery alebo poskytnú 

poradenstvo vo včasných štádiách prípravy návrhu, aj keď zjavne existujú určité 

obmedzenia po uverejnení výzvy na predkladanie návrhov. 
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Pamätajte však aj na to, že riadením operačných programov bývajú často poverené 

iné organizácie. Príslušný dokument týkajúci sa operačného programu vás informuje 
o tom, ako je program riadený a ktoré organizácie sú zapojené. Možno sa budete 

musieť obrátiť skôr na tieto ďalšie organizácie než priamo na riadiaci orgán. 
 

Okrem toho je často vhodné hovoriť s ďalšími organizáciami na miestnej alebo 
vnútroštátnej úrovni, ktoré môžu byť pôsobiť v oblasti, o ktorej uvažujete. V tejto 

súvislosti často môžu pomôcť orgány pre regionálny rozvoj alebo mestské orgány 
alebo organizácie na podporu podnikania, ako je napr. obchodná komora. Môžu byť 

tiež potenciálnymi partnermi, najmä vzhľadom na kontext zavedený inteligentnou 

špecializáciou a rozvojom miest a iných rozhodujúcich stratégií.  

2.6.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Zistite, ktoré organizácie sú najrelevantnejšie na prediskutovanie vašich 

projektových zámerov. 

 V rámci týchto organizácií nájdite príslušných úradníkov a dohodnite si s nimi 

pohovor (a stretnutie).  

 Posúďte, ktoré ďalšie organizácie môžu byť potrebné alebo prospešné, pokiaľ ide o 

spoluprácu, a prediskutujte s nimi svoje nápady. 

 

2.7 7. krok: Začať s prípravou návrhu  

 
Keď máte informácie o možnostiach v prípade projektu, ktorý plánujete, a vidíte 

schodnú cestu, ako ho uskutočniť, začnite uvažovať nad tým, ako zostavíte návrh. 

Pokiaľ možno, nečakajte až do uverejnenia výzvy na predkladanie návrhov. 
 

Ďalej v oddieloch 3.7 a 3.8 sa odporúčajú niektoré záležitosti, ktoré by ste mohli 
chcieť zahrnúť, ako aj zdroje informácií, ktoré s nimi súvisia. 

 
Zriaďte v rámci vašej organizácie tím, ktorý bude poverený prípravou návrhu. 

Nadviažte kontakt s potenciálnymi partnermi s jasným návrhom, ako by ste si 
predstavovali vašu spoluprácu. 

 

Pokúste sa získať kópie iných, skorších výziev a návrhov, aby ste mohli zistiť, čo 
obsahujú.  

 
Požiadajte o radu a pomoc ostatných, ktorí majú skúsenosti s prípravou návrhov, 

napríklad miestnu univerzitu. 

2.7.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 
 Kto bude zodpovedný za napísanie návrhu? 

 Kto sú partneri, s ktorými máte v úmysle spolupracovať? 

 Snažte sa porozumieť, čo je pri zostavovaní návrhu dôležité – čo je potrebné 
uviesť, ako má byť štruktúrovaný atď. – preštudujte si napríklad predchádzajúce 

výzvy a návrhy. 

 Akú pomoc budete potrebovať a kde ju získate? 
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2.8 8. krok: Napísať a predložiť návrh 

 
Výzvu na predkladanie návrhov si po zverejnení pozorne prečítajte a urobte si 

podrobné poznámky o tom, čo sa v tejto výzve požaduje.  
 

Uistite sa, či sú zahrnuté všetky hlavné požiadavky výzvy. Predovšetkým si všímajte, 

aké sú ciele výzvy a zabezpečte, aby navrhovaný projekt prispieval k dosiahnutiu 
týchto cieľov. 

 
Ponechajte si dostatok času na napísanie návrhu s určitým priestorom na kontrolu 

a vylepšenie informácií. 
 

Naplánujte si predloženie návrhu tak, aby boli dodržané podmienky týkajúce sa 
formátu a termínu. Zabezpečte napríklad, aby všetci právni zástupcovia organizácie 

boli pripravení podpísať požadované dokumenty. 

2.8.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Písanie návrhu musí prebiehať plánovane a disciplinovane, musia sa dodržiavať 
interné termíny a potrebné je ponechať dostatok času na formálne doručenie 

návrhu pred uzávierkou výzvy na predkladanie návrhov.  

 Spĺňa návrh požiadavky výzvy čo možno najpresnejšie?  

 

2.9 9. krok: Realizovať projekt  

 

Ak bude váš návrh úspešný, bude to mať pravdepodobne významné dôsledky pre vašu 
organizáciu. Je potrebné sa nimi zaoberať hneď, ako sa dozviete, že váš návrh bol 

úspešný.  

 
V závislosti od toho, čo ste navrhli, bude projekt viac alebo menej zložitý, ale 

v každom prípade bude dôležité sústrediť sa na hlavné ciele a na monitorovanie 
pokroku. 

 
V priebehu projektu je potrebné uplatňovať určité pravidlá, ktoré sa musia uplatňovať, 

týkajúce sa najmä oprávnených nákladov a požiadaviek na podávanie správ. Tieto 
pravidlá je potrebné dodržiavať. 

 

Pravdepodobne v priebehu vývoja projektu zistíte, že sa otvoria nové perspektívy, 
pokiaľ ide o príspevok športu k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.  

2.9.1 Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Potrebné prispôsobenie povinností tímu vašej organizácie, ak uspejete s vaším 
návrhom, si často vyžaduje určitú mieru pozornosti a plánovania. 

 Uistite sa, či ste informovaný o formálnych pravidlách upravujúcich plnenie 
zmluvy. 

 Sústreďte sa na hlavné ciele projektu, buďte však otvorený aj novým myšlienkam 

a prístupom. 
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2.10 10. krok: Hodnotenie a podávanie správ o projekte  

 
V priebehu vývoja projektu je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo má projekt vlastne 

priniesť.  
 

Na jednej strane ide o zabezpečenie spravodlivého hodnotenia dosiahnutého pokroku 

a kde je to možné, jeho merania oproti príslušným ukazovateľom. V tomto procese 
môžu pomôcť formálne hodnotenia.  

 
Na druhej strane predstavuje obrovskú výhodu zabezpečovanie kontinuity v rámci 

intervencií projektu a zlepšovanie informovanosti tých, ktorí sa zaujímajú o šport 
a regionálny rozvoj, o dosiahnutých výsledkoch. 

 
Čiastočne je to záležitosť pochopenia prístupov v oblasti postupov podávania správ. 

Ide aj o to, aby sa zvýšila informovanosť o význame projektov a ich výsledkov 

prostredníctvom iných, menej formálnych metód a aby sa prispelo k rozvíjaniu znalostí 
a skúseností spoločenstiev v oblasti športu a regionálneho rozvoja. 

 
Upozornite preto na to, čo ste urobili.  

2.10.1  Otázky, ktoré treba posúdiť:  

 

 Ako dosiahnete v rámci vášho vnútroštátneho alebo regionálneho spoločenstva, 
ako aj v rámci spoločenstva v oblasti športu zviditeľnenie toho, čo ste urobili? 

 Môžete svoje nové poznatky a skúsenosti sprístupniť ostatným?  
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3. Získanie podrobných informácií 
 
Očakáva sa, že 10 krokov uvedených v predchádzajúcej kapitole pomôže tým, ktorí 

majú záujem rozvíjať projekty v rámci EŠIF zamerané na šport a pohybovú aktivitu, 
získať prehľad o postupoch a porozumieť tomu, čo je potrebné urobiť. 

 
V predchádzajúcej kapitole však zámerne neboli niektoré informácie celkom 

vysvetlené. Táto kapitola je určená na nápravu tohto nedostatku a uvádza sa v nej 
usmernenie k tomu, ako získať prístup k podrobným informáciám, ktoré je potrebné 

mať na účely prípravy úspešných projektov. Kapitola je rozdelená do niekoľkých 

oddielov, čo umožňuje získanie rýchleho prehľadu o potrebných informáciách 
a nasmerovanie k hlavným zdrojom informácií. 

 
Treba však zdôrazniť, že nie je potrebné získať všetky uvedené informácie. Mnohé 

z nich sa môžu považovať za podkladové informácie, ktoré po zvládnutí základných 
informácií môžu byť užitočné na lepšie pochopenie rôznych aspektov financovania EÚ.  

 
Najužitočnejšie môžu byť oddiely 3.1, 3.4, 3.5 a 3.9. 

3.1 Užitočné príručky  

 
Dávame opäť do pozornosti príručky: 

 
„Funding for Sports in the European Union“ (Financovanie športu v Európskej 

únii), publikácia, ktorú vydala kancelária EÚ Európskeho olympijského výboru.  

 
„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ (Príručka o financovaní 

odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ), publikácia dostupná v anglickom 
a francúzskom jazyku, sa evidentne týka cestovného ruchu, obsahuje však aj 

množstvo informácií, ktoré sú relevantné pre šport.  
 

Užitočné odporúčania existujú aj na vnútroštátnej úrovni. Napríklad francúzske 
ministerstvo pre mestské záležitosti, mládež a šport nedávno uverejnilo príručku 

týkajúcu sa zdrojov financovania pre šport, ktorá sa vzťahuje na EŠIF aj na program 

Erasmus+. Jej názov je: 
 

Guide des financements européens pour le sport 
 

Nemecký olympijský výbor (DOSB) tiež zverejnil informácie o podpore športu zo 
štrukturálnych fondov počas predchádzajúceho obdobia, ktoré sú stále užitočné:  

 
„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 

Všeobecné usmernenie vydala aj Komisia: „Usmernenie pre príjemcov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ“ 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 Kontext politiky EÚ 

 
3.2.1 Politika v oblasti športu  

 
Prehľad nedávneho vývoja v politike EÚ v oblasti športu a odkaz na prácu niektorých 

expertných skupín zriadených na základe pracovného plánu EÚ pre šport (2014 –

 2017) sa uvádza v hlavnej správe zo štúdie o príspevku športu k regionálnemu 
rozvoju prostredníctvom štrukturálnych fondov. 

 
Webová stránka Európskej komisie týkajúca sa športu, na ktorej sa uvádzajú 

informácie o vývoji politiky a najnovších aktivitách, je k dispozícii na adrese: 
 

http://ec.europa.eu/sport/  
 

a http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
Prehľad o diskusiách týkajúcich sa najnovšieho vývoja sa uvádza na webovej stránke, 

na ktorej sa prezentujú výsledky Európskeho športového fóra v roku 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  
 

Príručka týkajúca sa politiky EÚ v oblasti športu v anglickom, francúzskom 
a nemeckom jazyku je k dispozícii aj na webovej stránke kancelárie EÚ Európskeho 

olympijského výboru.  

 
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 Európske štrukturálne a investičné fondy 

 

Odkaz na najnovší vývoj v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) sa 
uvádza v hlavnej správe zo štúdie o príspevku športu k regionálnemu rozvoju 

prostredníctvom štrukturálnych fondov. 
 

Prehľad týkajúci sa spôsobu vypracovania súčastí EŠIF spolu s odkazmi na rokovania 

s členskými štátmi, legislatívne akty, ktorými sa zavádzajú jednotlivé fondy pre 
súčasné obdobie, a viaceré odkazy na iné užitočné podkladové informácie sa uvádzajú 

na adrese: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sk.htm  

3.3 Hlavné zdroje finančných prostriedkov 

 

Základné informácie o dostupných finančných prostriedkoch a spôsobe ich prideľovania 
sú k dispozícii na adrese: 

 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/  

 

Hlavným zdrojom, ktorý sa vzťahuje na mnohé aspekty EŠIF a regionálnych 
fondov, je webová stránka na adrese: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/investment-policy/ 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sk.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/investment-policy/
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Táto stránka je pravdepodobne jedinou najužitočnejšou stránkou v tejto 

oblasti a jej jednotlivé podsekcie sa budú rozoberať v ďalších častiach.  
 

Informácie o Európskom sociálnom fonde sa uvádzajú na adrese: 
 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sk  
 

Tieto dve webové stránky sú dostupné vo všetkých hlavných jazykoch EÚ. 
 

Úvodné informácie o všeobecnej orientácii fondu EPFRV v súčasnom období sa 

uvádzajú na adrese: 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm  
 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa skúmania nápadov na možné návrhy sa uvádzajú 
na portáli The Rural Development Gateway 2014-2020: 

 
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-

2014-2020  

 
Pokiaľ ide o morské oblasti, informácie o tom, ako sa hospodári s finančnými 

prostriedkami z fondu ENRF a kontakty v členských štátoch sa uvádzajú na adrese:  
 

http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_sk.htm  
 

Informácie o iniciatíve INTERREG, ktorá slúži na podporu Európskej územnej 
spolupráce a na umožnenie spoločných akcií a výmeny politík medzi vnútroštátnymi, 

regionálnymi a miestnymi aktérmi z jednotlivých členských štátov, sú k dispozícii na 

adrese: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/european-territorial/  
 

Táto stránka takisto umožňuje prístup k veľmi užitočným informáciám – niektoré 
z nich sa budú rozoberať v ďalších častiach. 

 
„EU Funds Checklist“ (Kontrolný zoznam fondov EÚ) je online nástroj určený na pomoc 

pri vymedzovaní zdrojov z fondov EÚ na osobitné ciele (týkajúce sa celkových 

tematických cieľov): 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/  

3.4 Šport a jeho hospodárske a sociálne vplyvy 

 

Zo štúdie o príspevku športu k regionálnemu rozvoju prostredníctvom štrukturálnych 
fondov vyplynuli mnohé príklady, v prípade ktorých šport a pohybová aktivita mali 

významný vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj na regionálnej úrovni. V rámci 
štúdie sa poukázalo aj na spôsoby, v rámci ktorých je šport obzvlášť efektívny, najmä 

vďaka jeho schopnosti zapojiť rozmanité sociálne skupiny a jeho úlohe pri rozvíjaní 
zážitkovej ekonomiky. Štúdia však pokračovala aj analyzovaním jednotlivých typov 

vplyvov, ku ktorým dochádza vďaka športu a súvisiacim aktivitám, a uvádzajú sa 
príklady osvedčených postupov súvisiacich s týmito jednotlivými typmi vplyvov. 

Konkrétne sa táto analýza uvádza v kapitole 3 a zahŕňa 33 prípadov osvedčených 

postupov, ktoré sú uvedené samostatne v prílohe. Tieto skutočnosti spolu potvrdzujú, 
že šport môže prispievať k plneniu všetkých tematických cieľov, na ktorých sa zakladá 

návrh EŠIF.  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sk
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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Navyše, v súvislosti s posúdením, akú úlohu môže zohrávať šport pri riešení otázok, 

ktoré sú v súčasnom programovom období kľúčové pre EŠIF, sa v kapitole 4 štúdie 
uvádza, že šport je už začlenený do viacerých stratégií inteligentnej špecializácie a má 

veľký potenciál významne prispievať k procesom rozvoja miest, pričom je zároveň 
veľmi otvorený, pokiaľ ide o integrované opatrenia vo viacerých súvisiacich 

odvetviach, najmä opatrenia týkajú sa cestovného ruchu.  
 

Táto analýza bola založená na rozsiahlej práci, ktorú zadalo GR EAC v Európskej 
komisii alebo ktorú vykonávali v priebehu niekoľkých rokov expertné skupiny zriadené 

na základe pracovných plánov v oblasti športu. Táto analýza je k dispozícii na adrese: 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  

 
Mimoriadny význam má spolupráca s Eurostatom na príprave štatistickej základne pre 

šport v hospodárstve. Výsledky tejto práce sú uvedené na: 
 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  
 

Celkove analýza hospodárskych a sociálnych vplyvov iniciatív zameraných na šport 

poskytuje významnú podporu tým, ktorí chcú rozvíjať nové projekty a iniciatívy v 
tomto odvetví. 

3.5 Určenie programov relevantných pre vašu oblasť 

 

Potrebné je určiť, ktoré programy sú pre vás relevantné. Predovšetkým bude treba 

určiť, ktoré operačné programy (OP) sú relevantné pre oblasť, kde žijete. Pamätajte, 
že niektoré operačné programy môžu byť vnútroštátne, zatiaľ čo iné sa týkajú 

konkrétnych regiónov.  
 

Prehľad týkajúci sa toho, ako jednotlivé členské štáty navrhovali vykonávať programy 
EŠIF na začiatku programového obdobia, je uvedený v tomto dokumente: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  

 

Informácie o osobitných operačných programoch EFRR vo vašej krajine 
možno získať na adrese: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou

ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri
odId=3  

 
V tejto podsekcii uvedenej webovej stránky sa uvádza zoznam všetkých operačných 

programov pre jednotlivé krajiny a potom súhrnný opis každého OP vrátane 

tematických priorít a rozpočtu. Znenie operačného programu však nie je dostupné. 
Tieto znenia sa dajú často nájsť online pomocou všeobecného vyhľadávania. 

 
Operačné programy Európskeho sociálneho fondu možno vyhľadať cez sekciu „Podpora 

vo vašej krajine“ na webovej stránke ESF: 
 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=sk  
 

K dispozícii je prehľad o plnení ESF v každej krajine, ako aj prístup k zoznamu 

operačných programov a kontaktom v členských štátoch, a v tomto prípade existuje aj 
možnosť prístupu k zneniu relevantných dokumentov OP.  

 
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=sk
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Podobné informácie pre programy Európskej územnej spolupráce sú k dispozícii na 

adrese: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keyw
ords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=A

LL  

3.6 Vyhľadávanie informácií o relevantných programoch pre vašu 

oblasť 

 

Po zistení, ktoré operačné programy alebo programy INTERREG sú relevantné, je 
potrebné si preštudovať, ako sa programy vykonávajú.  

 
Na webových stránkach uvedených v predchádzajúcom oddiele sa nachádzajú 

informácie o riadiacich orgánoch pre programy vo vašej krajine a v tejto súvislosti 
pre vás môže byť užitočná táto webová stránka: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/managing-authorities/ 

 

Zodpovednosť za podrobné vykonávanie je však možné preniesť na iné agentúry. 
Úplný dokument, v ktorom je vytýčený relevantný operačný program, v každom 

prípade ozrejmí situáciu. Orgány zodpovedné za vykonávanie konkrétnych operačných 
programov možno osloviť s cieľom prediskutovať projektové zámery a tieto orgány 

mávajú často poradenské služby. 
 

 
Na webových stránkach sa poskytuje prístup aj k informáciám o príjemcoch 

finančných prostriedkov EÚ, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii toho druhu projektov, 

ktoré sú podporované na miestnej úrovni.  
 

Dôležité je, že na týchto stránkach sa nachádzajú aj odkazy na stránky jednotlivých 
štátov, ktoré sa líšia obsahom, ale ktoré často môžu poskytovať veľmi užitočné 

informácie, a to v neposlednom rade na ďalšie zdroje poradenstva a pomoci 
a informácie o výzvach na predkladanie návrhov a ich termínoch. Okrem toho 

webové stránky jednotlivých štátov poskytnú aj informácie o vnútroštátnych 
a regionálnych organizáciách pôsobiacich v oblasti hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, a poskytnú tak aj informácie o možných partneroch. 

 
Potrebné je zistiť, aké príležitosti sa objavia v rámci cielených OP. Riadiace orgány 

alebo ich agentúry uverejňujú výzvy na predkladanie návrhov a obvykle poskytujú 
informácie o výzvach, ktoré sa plánujú. Podobné informácie sú k dispozícii pre 

programy iniciatívy INTERREG. Tieto informácie sú samozrejme dôležité pre efektívne 
plánovanie. 

 
Niektoré zdroje poradenstva a pomoci pre všetky tieto záležitosti sa uvádzajú ďalej 

v oddiele 3.9.  

 
Okrem toho, najmä ak sa pripravovaný projekt týka inovácií v súvislosti so športom 

alebo príspevku k rozvoju miest, bude potrebné zohľadniť rozhodnutia regiónu 
v súvislosti so stratégiou inteligentnej špecializácie alebo zvažovaním rozvoja miest 

v súvislosti s EŠIF.  
 

Platforma inteligentnej špecializácie poskytuje informácie o stratégiách, ktoré 
vypracovali regióny pre súčasné obdobie, spolu s celým radom informácií, údajov 

a zdrojov.  
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/managing-authorities/
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Táto webová stránka je skutočne zameraná na regionálne orgány a tvorcov politiky 

hospodárskeho rozvoja a môže byť trochu zložitá pre tých, ktorí sa s touto témou 
stretávajú po prvýkrát.  

 
Selektívnym používaním uvedených informácií však možno získať prehľad stanovených 

priorít pre váš región a príslušné kontakty na regionálnej úrovni, ak chcete ďalej 
presadzovať svoje zámery v tejto súvislosti. Webová stránka sa nachádza na adrese: 

 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  

 

Účasť na tomto projekte je dobrovoľná pre európske regióny a niektoré sa rozhodli, že 
sa nezúčastnia. Informácie teda nie sú úplné.  

 
Podobne na webovej stránke Siete pre rozvoj miest poskytujú mestské orgány kontext 

rozvoja miest v rámci EŠIF: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 
 

Webová stránka programu URBACT však môže poskytnúť podrobnejšie vysvetlenie 

akcií, ktoré prebiehajú v oblasti rozvoja miest v rámci Európy. URBACT je program 
iniciatívy INTERREG: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance  

 
Program URBACT sa tiež môže zdať na prvý pohľad trochu obsiahly a prevažne 

predstavuje niečo, čo sa vzťahuje na zapojenie športu do projektov rozvoja miest. Pre 
tých, ktorí sa vydali týmto smerom, však môže byť dôležitým ukazovateľom toho, čo 

je možné dosiahnuť. 

3.7 Návrh projektu  

 

Pri príprave zámerov pre projekt treba venovať pozornosť cieľom a prioritám 
programu(-ov) identifikovaným ako relevantné pre vašu situáciu. Zásadnou vecou 

v každom návrhu je uviesť, ako váš projekt dokáže dosiahnuť stanovené ciele.  

 
Očakáva sa, že správy zo štúdie môžu poslúžiť ako inšpirácia pre rad ďalších iniciatív. 

V správe sa zdôrazňuje, že užitočným východiskovým bodom sú všeobecné ciele 
iniciatív v oblasti športu a prípady osvedčených postupov uvedené v prílohe 

k správe poskytujú niektoré podrobnejšie informácie o tom, ako sa šport a pohybová 
aktivita využívali v minulosti na dosiahnutie cieľov štrukturálnych fondov. Bude jasné, 

že sa týkajú rôznych všeobecných cieľov politiky a sú usporiadané pod týmito 
záhlaviami:  

 

 Priame vplyvy na zamestnanosť 
 Inovácie 

 Športová infraštruktúra a regionálna stratégia 
 Stratégia v oblasti športu a regionálna stratégia – všeobecné 

 Šport a obnova a rozvoj miest 
 Šport a rozvoj vidieka 

 Integrácia so stratégiou cestovného ruchu 
 Integrácia s kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami 

 Odborná príprava zamestnancov v oblasti športu – rozvoj priamych zručností 

 Zamestnateľnosť a prierezové zručnosti 
 Príspevky k zlepšeniam týkajúcim sa zdravia 

 Príspevky k životnému prostrediu 
 Sociálna súdržnosť a zmierenie  

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Širší súbor projektov uvedených v každom členskom štáte poskytuje niektoré príklady 

iniciatív, ktoré sú podporované vo vašej krajine. 
 

Analýza týchto príkladov a identifikované osvedčené postupy viedli v správe 
k vypracovaniu kategorizácie intervencií v športe, cieľom ktorej je rozlíšiť 

jednotlivé vplyvy, ktoré projekty zamerané na šport a pohybovú aktivitu môžu 
vyvolať.  

 
Uvedené boli tieto kategórie intervencie: 

 

Tabuľka 3.1 Kategórie intervencie v športe 
 

1. Priama podpora MSP pôsobiacich 

v oblasti športu  

10. Podpora rozvoja technológií a ďalších 

inovácií v oblasti športu  
 

2. Zlepšenie fyzického prostredia 11. Systematický rozvoj širšej stratégie 

zameranej na šport 

3. Podpora udržateľnej dopravy 12. Spájanie opatrení v oblasti športu 

s rozvojom cestovného ruchu alebo 

obchodnými a priemyselnými komorami 

4. Ďalšie opatrenia na zníženie vplyvu 

na životné prostredie 

13. Zlepšovanie zručností a schopností 

v oblasti športu 

 

5. Podpora a podnecovanie investícií zo 

zahraničia  

14. Využívanie športu na rozvoj 

všeobecnejších zručností pre oblasť 

zamestnanosti 

6. Vytváranie pracovných miest 

v oblasti športu a pohybovej aktivity 

15.  Sociálne zapojenie  

 

7. Vplyvy na súvisiacu zamestnanosť 16. Zlepšenie riadenia a administratívnych 
kapacít 

8. Nepriame vplyvy na zamestnanosť 17. Riešenie zdravotných a iných 

spoločenských výziev a prispievanie 
k pocitu šťastia a pohody 

9. Obchodný rast a iné hospodárske 

vplyvy  

 

 

Upozorňujeme, že každý konkrétny projekt sa môže usilovať o dosiahnutie viacerých 

týchto vplyvov súčasne. Jednotlivé kategórie však môžu pomôcť spresniť analytické 
rozdiely v návrhu a navrhnúť skutočne osobitné rozmery návrhu, a tak pomôcť 

sformulovať celkový vplyv navrhovanej intervencie. Kategorizácia intervencií v športe 

je vytýčená a rozoberá sa v oddiele 5.2 záverečnej správy.  
 

Podnetné používanie nápadov uvedených v štúdii pomôže pri formulovaní 
presvedčivého návrhu, ale samozrejme presné požiadavky nebudú až do zverejnenia 

výzvy na predkladanie návrhov známe. Treba zdôrazniť, že všetky návrhy musia 
zodpovedať špecifikáciám stanoveným v dokumente výzvy. Tieto špecifikácie je 

potrebné po uverejnení výzvy na predkladanie návrhov dôkladne preštudovať 
a osobitná pozornosť sa musí venovať termínom na predloženie. Na výzvy sa však dá 

pripraviť aj pred ich zverejnením. 

 
V rámci prípravy by sa mal prečítať príslušný operačný program s cieľom porozumieť, 

čo sa orgány snažia dosiahnuť a aké problémy chcú riešiť. 
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Pozornosť by sa mala venovať aj hlavným cieľom, partnerom v rámci projektu 

a ďalším informáciám, spôsobu, akým sa má projekt riadiť, systému monitorovania 
pokroku a podávania správ vrátane typu ukazovateľov, ktoré budú navrhnuté. Všetky 

tieto záležitosti sa budú musieť prispôsobiť skutočným špecifikáciám uverejneným vo 
výzve, je však pravdepodobné, že všetky budú mať určitý vplyv. V ďalšom oddiele sa 

uvádzajú niektoré nápady týkajúce sa toho, kde by ste mohli nájsť informácie 
o aspektoch, ktoré prispejú k vyhotoveniu dobrého návrhu.  

3.8 Ďalšie návrhy a správy 

 
Niektoré príklady môžete nájsť v predchádzajúcich návrhoch. Tieto návrhy alebo 

zhrnutia použité na účely posúdenia sa dajú niekedy nájsť online alebo môžu byť 
dostupné na miestnej úrovni od organizácií, ktoré sú ochotné poskytnúť dokumenty 

takéhoto druhu. Pamätajte však na to, že návrhy týkajúce sa predchádzajúceho 
programového obdobia nemusia zohľadňovať prvky, ktoré sa týkajú nových 

charakteristík súčasného programového obdobia. 

 
Existujú mnohé hodnotiace správy, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúce činnosti 

a niekedy aj na prebiehajúce činnosti v rámci štrukturálnych fondov. Týkajú sa 
niekedy konkrétnych projektov, ale vo všeobecnosti sa vzťahujú na programy alebo 

aspekty týchto programov na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.  
 

Na európskej úrovni sú viaceré hodnotiace správy, ktoré sa vzťahujú na 
predchádzajúce programové obdobie, k dispozícii na týchto webových stránkach: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation  
 

Existuje tiež rad hodnotení iniciatívy INTERREG, ktoré sú dostupné cez webovú 
stránku hodnotenia regionálnej politiky. 

 
Na niektorých uvedených webových stránkach sa môže poskytovať prístup aj 

k hodnoteniam na vnútroštátnej úrovni, a to buď priamo, alebo sú uvedené informácie 

o webových stránkach jednotlivých štátov týkajúcich sa hodnotenia.  
V prípade všetkých projektov sa musia podávať správy o ich činnostiach a niektoré 

z týchto správ bývajú dostupné na webových stránkach projektov. 

3.9 Pomoc a podpora  

 

Výsledkom projektu je aj vytvorenie Siete pre opatrenia v oblasti športu (Sport Action 
Network) pozostávajúcej z jednotlivcov a organizácií so záujmom o pokračovanie 

rozvoja projektov zameraných na šport, ktoré sú podporované z EŠIF. V podstate to 
bude skupina, ktorá bude svojpomocne poskytovať vzájomnú pomoc pre svojich 

členov a športové organizácie na účely vyriešenia problémov, ktoré sa vyskytli pri 
príprave návrhov a projektov. Príspevky členov sa budú líšiť, ale budú medzi nimi aj 

členovia, ktorí sú pripravení aktívne podporovať prípravu návrhov, spravidla ako 

partner v rámci projektu.  
 

V čase písania tohto dokumentu ešte stále pokračujú rokovania s organizáciami, ktoré 
majú záujem o hosťovanie tejto siete. Ďalšie správy o tomto vývoji budú uverejnené 

na webovej stránke projektu CSES: 
 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
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Okrem tejto vyhradenej siete existuje množstvo ďalších organizácií, ktoré môžu 

pomôcť pri príprave návrhov.  
 

Sieť Enterprise Europe Network má kancelárie v celej EÚ, ktoré poskytujú poradenstvo 
a pomoc podnikom a ostatným, ktorí majú záujem efektívne využiť príležitosti, ktoré 

sa ponúkajú v rámci Európy. Tieto kancelárie sa zvyčajne nachádzajú vo významných 
regionálnych organizáciách, takže zamestnanci sú dobre informovaní o regionálnom 

rozmere úsilia v oblasti rozvoja.  
 

Vášho miestneho člena siete Enterprise Europe Network nájdete na adrese: 

 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
Ako už bolo uvedené, webové stránky členských štátov pre EFRR a ESF vás často 

nasmerujú na organizácie, ktoré vám môžu pomôcť na vnútroštátnej alebo regionálnej 
úrovni vrátane poradenských služieb riadiacich orgánov. 

 
Interreg Europe má kancelárie v členských štátoch, ktoré môžu pomôcť so všetkými 

programami INTERREG:  

 
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  

 
Užitočná môže byť aj informácia, že existuje množstvo konzultantov, ktorí 

spolupracujú s organizáciami na príprave návrhov.  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. V dlhodobom horizonte 
 
V súčasnosti, do roku 2020, sú ciele, priority a postupy vykonávania EŠIF zväčša 

stanovené tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Boli prijaté 
rozhodnutia o prioritách pre investície a vo všeobecnosti o tom, aké typy opatrení 

treba uprednostniť. Okrem toho boli uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, 
projekty boli schválené a už prebiehajú a z rozpočtu boli pridelené značné sumy.  

 
V súčasnosti sa dokončujú aj hodnotenia predchádzajúceho programového obdobia 

a Komisia už začala proces diskusií o smerovaní EŠIF na ďalšie programové obdobie. 

V priebehu tohto procesu budú prebiehať aj konzultácie na európskej a vnútroštátnej 
úrovni. 

 
Určitá pozornosť by sa preto mala venovať začleneniu športových a pohybových aktivít 

do EŠIF po roku 2020 a možnosti ovplyvňovať ich formu a obsah spôsobom, ktorý 
v súčasnosti nie je možný.  

 
Zdá sa dosť pravdepodobné, že uznanie čoraz významnejšej úlohy športu v oblasti 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa zvýši, keďže prítomnosť športu a súvisiacich 

oblastí je stále evidentnejšia v modernej zážitkovej ekonomike a hromadia sa dôkazy 
o účinnosti športu a pohybovej aktivity ako nástroja na riešenie výziev v hospodárskej 

a sociálnej oblasti. Túto záležitosť je však potrebné obhájiť, a to na rôznych úrovniach.  
 

Cieľom štúdie o príspevku športu k regionálnemu rozvoju prostredníctvom 
štrukturálnych fondov bolo poskytnúť dôkazy o tom, že športu sa má priznať 

dôležitejšia úloha v rámci EŠIF, je však potrebné prijať výsledky a analýzu 
uskutočnenú v rámci štúdie a použiť ich na vysvetlenie významu športu. Ako užitočné 

argumenty môžu predovšetkým slúžiť prípady osvedčených postupov, keďže 

predstavujú jasné a konkrétne príklady toho, čo sa dá dosiahnuť. 
 

Podobná situácia bola aj v prípade kultúrnych a kreatívnych činností pred niekoľkými 
rokmi, keď ministerstvá kultúry jednotlivých členských štátov zohrávali dôležitú úlohu 

pri presadzovaní významu svojho sektora v diskusiách so svojimi kolegami 
z ministerstva financií a hospodárstva na vnútroštátnej úrovni. Podobné úsilie zo 

strany ministerstiev zodpovedných za šport by mohlo predstavovať významný krok, 
najmä ak by sa aktivizovali aj vnútroštátne športové organizácie.  

 

Nevyhnutné je tiež argumentovať na regionálnej úrovni a presadzovať významnejšie 
postavenie športu v regionálnych operačných programoch, potrebné je však tiež 

prispievať informáciami do diskusií o inteligentnej špecializácii a stratégiách z nej 
vyplývajúcich. Toto by sa mohlo uskutočniť v rámci diskusií o rozsahu projektov 

zameraných na šport.  
 

Cieľom Siete pre opatrenia v oblasti športu (Sport Action Network) je podporovať 
opatrenia na zvýšenie informovanosti o význame športu na regionálnej úrovni, ako aj 

prispievať k príprave konkrétnych návrhov projektov.  

 
Zároveň treba oceniť, že argumentácia by mohla byť často účinnejšia, ak by 

prebiehala spoločne s paralelnými oblasťami, ako je napríklad cestovný ruch 
a kultúrne a kreatívne odvetvia. Aj keď prípady osvedčených postupov dokazujú, že je 

skutočne možné, aby bol významný regionálny rozvoj založený na samotnom športe, 
veľmi často z miestnych súvislostí vyplýva, že väčší význam má zahrnutie trendov 

v oblasti športu do všeobecnejšej stratégie cestovného ruchu alebo stratégie súvisiacej 
so zážitkovou ekonomikou.  
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