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Abstrakt  
 

Ciele environmentálnej politiky členských štátov Únie umožňujú okrem zvýšenia kvality 

starostlivosti o životné prostredie riešiť aj zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. 

Tieto sú v Slovenskej republike najviac ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou a tiež 

najvyšším podielom obyvateľov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky z Únie sú  smerované 

do ochrany životného prostredia a nekombinujú sa s financiami z Európskeho sociálneho 

fondu. V období zvýšených prírodných katastrof – záplavy, sucho, požiare sú preto žiadané 

práve práce spojené s prevenciou týchto javov a elimináciou dopadu na životné prostredie 

a krajinu. V práci sa preto opisuje úloha zelenej ekonomiky v regionálnej a lokálnej politike. 

Práca je určená pre politiku nového programovacieho obdobia na úrovni samospráv. 

Kľúčové slová: zelená ekonomika, štrukturálne fondy, lokálna politika 

Abstract 

 

Objectives of environmental policy of EU Member States make it possible to increase the 

quality of care for the environment to address the increase in employment in rural areas. 

These are in the Slovak Republic are most at risk long-term unemployment and also the 

highest proportion of residents in deprived. The funds of the Union shall be directed to the 

protection of the environment and do not mix with finance from the European Social Fund. In 

periods of increased natural disasters - floods, droughts, fires are therefore requested just work 

related to the prevention and elimination of these phenomena impact on the environment and 

landscape. The paper therefore outlines the role of the green economy in regional and local 

policy. The work is designed for the new programming period policy at regional and local 

level. 

Key words: green economy, structural funds, local policy  

 

Úvod  a problematika 

 
Plnenie politiky ochrany životného prostredia sa prejavuje priamo stavom krajiny a prírody 

a nepriamo aj zlepšením ekonomickej a sociálnej pozície obyvateľov, kde sa príslušné opatrenia tejto 

politiky uskutočňujú. V rámci príslušného územia tieto odborné aktivity sa vyznačujú tvorbou  

pracovných miest súvisiacich s činnosťami v ochrane životného prostredia. V súvislosti so 



zotavovaním  sa krajín a trhov z ekonomickej krízy a v počiatkoch ekonomického rastu sa diskutuje 

najmä v Európe o cestách a spôsoboch zníženia nezamestnanosti. Tieto diskusie sa musia zamerať aj 

smerom ku využitiu financií, ktoré sa využívajú zo štrukturálnych fondov. V rámci prostriedkov 

z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sa v programovom období rokov 2007-2013 využívali pre 

zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov aj financie z krížového financovania. Išlo v súlade s čl. 34 

Nariadenia Rady ES 1083/2006 o komplementárny spôsob financovania výdavkov (krížové 

financovanie z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja -ERDF a ESF) v rámci limitu 10% na 

každú prioritnú os príslušného OP- Operačného programu. Krížové financovanie sa týkalo výdavkov, 

ktoré patrili do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu s podmienkou, že sú potrebné na uspokojivé 

vykonávanie projektu a sú s ňou priamo spojené. Táto miera sa mohla zvýšiť na 15% v prípade 

projektov zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v 

zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle čl. 3, ods. 1 písm. c) 

Nariadenia ES 1081/2006. Práve téma sociálnej inklúzie vo väzbe na nezamestnanosť nízko 

kvalifikovaných pracovných síl neustále v Slovenskej republike otvára tému diskusie o možnosti ich 

zamestnania v oblasti starostlivosti o prírodu a krajinu – v  „zelenej ekonomike“. V prípade 

pracovných činností v „zelenej ekonomike“ ide v značnej miere o požiadavky spoločnosti na zdravé 

životné prostredie tak ako to má Slovenská republika zakotvené v  Ústave SR, ale aj v prebratých 

právnych aktoch Európskej únie. 

Pracovný potenciál nie sú však len početné skupiny nízko kvalifikovaných pracovných síl, ale najmä 

na vidieku je to generácia kvalifikovaných obyvateľov, ktorí stratili v priemyselných centrách prácu.  

Z analýzy dlhodobých vízií sektorov národného hospodárstva vidia odborníci potenciál rastu 

zamestnanosti v striebornej ekonomike (časť ekonomiky ťahaná starnutím populácie nielen na 

Slovensku, ale v celej Európe). Ľudia nad 50 rokov majú iné pracovné a spotrebiteľské požiadavky 

ako mladší, sú kúpyschopnejší ako mladšia generácia a ich počet vzhľadom na silné povojnové 

ročníky rastie (Páleník, M. et al., 2013).  Možnosti v tvorbe pracovných miest sú v „zelenej 

ekonomike“: 

- produkcia zameraná na ekologicky priateľské výstupy, 

- služby zamerané na činnosti pre ochranu životného prostredia (recyklácia odpadov, údržba 

krajiny, ochrana pre záplavami...) 

- služby vo vidieckej turistike, kde si prírodné zdroje a údržba krajiny vyžadujú manuálnu prácu 

(SR má vo vidieckych regiónoch výrazný podiel termálnych prameňov a miernych kopcov, čo 

je pre klientelu medzi 50 a 80 rokov veľmi príťažlivé). 

Odborné diskusie k zelenej ekonomike sa na začiatku hospodárskych procesov zameriavajú na 

potenciál správcov krajiny, ktorými sú cez územné plánovanie najmä obce. Tieto zabezpečujú 

smerovanie využitia územia krajiny a základné opatrenia v ochrane prírody a krajiny. Obec musí 

v týchto činnostiach spolupracovať s vlastníkmi nehnuteľností a v tomto prípade najmä pozemkov. 

Musí v tejto oblasti rešpektovať aj požiadavky obyvateľov, ktorí majú právo vyjadrovať sa vo veciach 

ochrany životného prostredia.  Smerovanie financií aj zo štrukturálnych fondov sa plánuje cez 

subjekty samosprávy. Bude už rozhodnutím štátu,  na aké činnosti  prostriedky určené na ochranu 

životného prostredia  minú. Návrhy sú o tom, aby sa o financiách rozhodovalo formou inkluzívneho 

verejného obstarávania – či na výstavbu, údržbu zelene, v školstve. Štát bude kontrolovať iba to, či sa 

tieto prostriedky minuli v prospech inkluzívnych podnikov formou inkluzívneho verejného 

obstarávania. Neminuté prostriedky by sa vracali späť do štátneho rozpočtu. Inkluzívny postup pre 

podnik znamená, že zadávanie prác v ochrane životného prostredia sa zameria aj na oblasť 

zamestnanosti a pomocou výkonu zadaných prác sa likviduje sociálna exklúzia. Prijímateľmi tejto 

podpory by mali byť najmä podniky poľnohospodárskeho a lesníckeho charakteru a tiež 

špecializované podniky obce alebo podnikateľské subjekty. 

Cieľom tvorby pracovných miest v tomto prípade je: 

 Udržanie a navrátenie územia do pôvodného stavu, sfunkčnenie jeho infraštruktúry a obnovy, 

obnovenie zabezpečenia základných služieb v ochrane prírody a krajiny poskytovaných v 

území obyvateľstvu 

 Vtiahnutie potenciálu miestnej pracovnej sily do realizácie celej škály potrebných prác na 

miestnej úrovni s perspektívou vytvorenia novej perspektívnej štruktúry pracovných miest a 

ich dlhodobého udržania 



 Zabezpečenie ekosystémových služieb ako napr. zníženie budúcich povodňových rizík, 

zvýšenie účinku protilavínových zábran, zvýšenie pôdoochrannej funkcie... a ostatných 

súvisiacich rizík na území katastrov jednotlivých obcí a povodí 

 Zvýšenie využitia ostatných produktov a služieb v území, 

 Zabezpečenie makroekonomických prínosov z podnikania s ostatnými produktmi, z realizácie 

opatrení prevencie pred povodňami, lavínami, revitalizácie krajiny a z odstraňovania 

následkov povodní a kalamít prostredníctvom kvantitatívne a kvalitatívne lepšieho využitia 

disponibilnej pracovnej sily v regiónoch. 

Cieľom príspevku je poukázanie na možnosti vytvárania synergického efektu vplyvom podpory 

vybraných pracovných činností v oblasti „zelenej ekonomiky“ zo štrukturálnych fondov. 

 

Materiál a metodika 

Materiál pre analýzu súčasnej situácie problematiky a pracovného trhu sa získali z odborných a 

vedeckých zdrojov. Sekundárne zdroje pre tvorbu príspevku sú získané z týchto zdrojov:  

 knižné publikácie od domácich a zahraničných autorov, 

 internetové zdroje zamerané na špecializované aktivity ku „zelenej ekonomike“, 

 vládne materiály ku politike zamestnanosti a ekonomiky, 

 odborné štúdie o zamestnanosti, 

 legislatíva SR a EÚ. 

Primárne údaje sa získali zo Štatistického úradu SR. 

 

Výsledky 

 
Z celospoločenského hľadiska zohrávalo poľnohospodárstvo v Slovenskej republike do roku 1990 

významnú sociálnu funkciu, najmä v oblasti zamestnanosti. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

bolo často jediným možným variantom zamestnania vo vidieckych sídlach, najmä v horských 

oblastiach SR. 

Z hľadiska prístupu k podpore pracovných činností zo strany Európskej únie musíme rozlíšiť prístup 

ku ochrane prírody a krajiny na poľnohospodárskej a lesnej pôde a tiež ostatnej pôde. Kým v prípade 

poľnohospodárskej pôdy po prijatí Rímskych zmlúv sa vypracováva pre každé programovacie obdobie 

„Spoločná poľnohospodárska politika“ s pravidlami spoločného poľnohospodárskeho trhu, kde nemá 

možnosť byť  podpora vzniku nových pracovných miest priamymi finančnými stimulmi z iných 

štrukturálnych fondov ako je príslušný fond pre poľnohospodárstvo. V prípade lesného hospodárstva 

toto pravidlo neplatí. Kým v poľnohospodárstve je možné podporovať tvorbu pracovných síl len cez 

národnú domácu podporu, toto neplatí pre lesné hospodárstvo, kde je možné využiť aj všetky 

štrukturálne fondy.  

 

Situácia podpory pracovnej sily v poľnohospodárstve 

 
Počty pracovníkov v poľnohospodárstve po roku 1990 neustále klesajú. Situácia je veľmi zložitá, 

pretože napriek novým a moderným strojovým zariadeniam pre poľnohospodársku prvovýrobu 

existuje  množstvo činností súvisiacich s prácou na poľnohospodárskej pôde, ktoré sa priamo netýkajú 

produkcie, ale sú nevyhnutné pre údržbu krajiny. Napr. ošetrovanie brehových porastov pri miestnych 

vodných tokoch, remízok a vetrolamov v krajine, údržba foldrov pre prevenciu záplav, čistenie krajiny 

od inváznych rastlín a iné...Tieto činnosti nie sú podnikateľsky zaujímavé a tak sa ani už väčšinou 

neuskutočňujú. Vývoj počtu zamestnancov v poľnohospodárstve po roku 1989 je znázornený na obr. 

1. 

Súčasná podpora na tvorbu pracovných miest je podľa nariadenia vlády Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - MPRV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v 

pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov. Týka sa najmä zamestnávania znevýhodnených 

zamestnancov. Znevýhodneným zamestnancom sa na účely príslušného nariadenia vlády pre 

poľnohospodárstvo rozumie zamestnanec, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť pracovnoprávny 



vzťah na novovzniknuté pracovné miesto na farme a na ktorého mzdové náklady alebo výdavky môže 

farma prijať štátnu pomoc podľa príslušnej schémy v období najviac 12 po sebe nasledujúcich 

mesiacov. Ide o fyzickú osobu, ktorá počas 6 mesiacov pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu na 

farme nemala pravidelné platené zamestnanie  alebo   nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné 

vzdelanie alebo je staršia ako 50 rokov alebo žije ako osamelá dospelá osoba   s jednou odkázanou 

osobou alebo s viacerými odkázanými osobami. 
 
Obr. 1 Vývoj počtu zamestnancov  v poľnohospodárstve 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Záujem podnikateľov neustále o túto podporu rastie. V roku 2012 (v období mesiacov november a 

december) MPRV SR poskytlo podnikateľom pôsobiacim v sektore poľnohospodárskej prvovýroby 

dotácie – štátnu pomoc vo výške približne 49 000 € na úhradu časti mzdových nákladov na 

novovytvorené pracovné miesta, ak zamestnali tzv. znevýhodnených a značne znevýhodnených 

zamestnancov.  V roku 2013 podľa prijatých žiadostí o dotáciu o podporu požiadalo spolu 90 

subjektov, pričom výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu potrebných na úhradu nákladov 

na mzdy v roku 2013 bola v sume 995 372,33 € a v roku 2014 je plánovaná  suma 775 017,58 €. 

Žiadajúce subjekty uviedli, že plánujú v roku 2013 a 2014 vytvoriť spolu 297 nových pracovných 

miest. 

Príspevok nie je možné v súlade s európskymi predpismi poskytnúť na podnikanie súvisiace s 

nasledujúcimi činnosťami: 

• odvetvia rybolovu a akvakultúry, 

• v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov, 

• v uhoľnom odvetví, 

• v oblasti cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu na nákup 

motorových vozidiel, 

• pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

• činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými. 

 

Situácia podpory pracovnej sily v lesnom hospodárstve 

 
Počty pracovníkov v lesnom hospodárstve od roku 1990 neustále klesajú. Ani veľké prírodné kalamity 

nespôsobujú potrebu prijímať nových pracovníkov najmä pre obnovu a ochranu lesa. V lesnom 

hospodárstve prevláda využívanie služieb rôznymi pracovníkmi na krátke časové obdobie. Počty 

pracovníkov sú prehľadne spracované na obr. 2. 
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V Slovenskej republike sa hľadajú riešenia situácie v zamestnanosti na vidieku cestou pomoci nielen 

najchudobnejším regiónom, ale tiež tým, ktoré najviac postihla prírodná kalamita. Cieľom realizácie 

projektov je napr. prevencia pred povodňami a revitalizácia krajiny. V jednotlivých katastrálnych 

územiach obcí Slovenskej republiky je cieľom znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych 

prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cieľom sa v roku 2011 realizoval formou 

národnej podpory vo vybraných katastrálnych územiach obcí projekt- vodozádržné opatrenia a to 

prioritne v lesnej a poľnohospodárskej krajine. 
 
Obr. 2 Počty pracovníkov v lesnom hospodárstve 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Žiadateľmi pomoci boli obce, Lesy SR š.p. a podniky spravujúce vodné toky, ktoré zadávali práce ako 

služby záujemcom. Ciele projektu sa zabezpečovali realizáciou týchto pracovných činností v území: 

1. realizácia údržby siete vodných tokov a odvodňovacích kanálov: 

 kosenie, výrub drevín, čistenia korýt od nánosov a pod., podľa pokynov správcov tejto 

infraštruktúry 

 vyčistenie a odpratanie okolia vodných tokov od voľne uložených predmetov (vetvy po ťažbe 

dreva, skládky materiálu, divoká skládka odpadu a pod.) 

 úprava rizikových miest povrchového odtoku (nevhodné priepusty, lávky a pod.) 

2. plošné opatrenia prevencie pred povodňami a revitalizačné opatrenia, ktoré: 

 zvyšujú retenčnú schopnosť povodí a krajiny 

 znižujú vodnú eróziu pôdy 

 zvyšujú podiel vegetačného krytu v území. 

3. ostatné preventívne opatrenia vrátane opatrení organizačného charakteru 

4. obnova poškodeného územia, infraštruktúry, budov po povodni a mimoriadnej situácii, prípadne 

súvisiace práce. 

Projekt mal v roku 2011 vytvoriť 5000 pracovných miest. Tento cieľ sa nepodarilo splniť a ani 

z dôvodu, že mzda novoprijatých pracovníkov bola taká nízka, že sa im neoplatilo zamestnať sa. 

Podpora v hmotnej núdzi prekročila príjem z prace o 6€ mesačne.  Projekt využili len obce (do 10 

obcí), ktoré si vybudovali malí vodné diela na potokoch. Vykonané práce a ich efektívnosť sa doteraz 

nevyhodnotili. 

V roku 2014 bol spracovaný materiál ku zamestnanosti v lesnom hospodárstve s možnosťou čerpať 

financie z ESF – Európskeho sociálneho fondu.  V tomto návrhu, ktorý sa rozpracoval pre využitie 

zvýšenia zamestnanosti a bol implementovaný cez úrady práce v SR išlo o:         
- rozšírenie opatrení na podporu integrácie na trhu práce tých, ktorí  sú  najviac ohrození dlhodobou 

nezamestnanosťou, najmä:  zabezpečením úzkej prepojenosti  reforiem  sociálnej ochrany, politiky 
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trhu práce a daňového systému tak, aby sa podporili a motivovali dlhodobo nezamestnaní k príprave 

na trh práce, odstránili demotiváciu k práci a zabezpečili, aby sa prijatie práce oplatilo a zároveň 

pomohlo ľuďom vymaniť sa z chudoby a sociálnej exklúzie;  

-     prekonanie znevýhodnení vo vzdelaní a v snahe urobiť vzdelanie relevantným pre  trh práce 

zosúladením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zabezpečením prístupu k vzdelaniu pre 

vysoko rizikové skupiny občanov podporovaním celoživotného vzdelávania;  

V rámci realizácie  projektu podpory zamestnanosti v lesnom hospodárstve  z ESF sa predpokladalo 

zamestnávať uchádzačov o zamestnanie v lesníckych pracovných činnostiach ako napr.: 

 

 Umelá obnova lesa 

 Starostlivosť o lesné kultúry 

 Ochrana mladých lesných porastov 

 Prerezávky 

 Ochrana lesa 

 Starostlivosť o lesné cesty 

 Práce v lesnej škôlke 

 Zber lesných plodov 

a ďalšie. 

Súčasťou prípravy zamestnancov poberajúcich finančnú podporu môže byť v rámci tohto projektu tiež 

celoživotné vzdelávanie s cieľom využiť pracovné sily v lesnom hospodárstve. Projekt pre nezáujem 

zamestnávať pracovnú silu, ale len využívať jej prácu cez služby zatiaľ nemá využitie.  

 

Podpora „zelenej“ ekonomiky v programovacom období 2014 – 2020 

 
Pre nové programovacie obdobie pre roky 2014-2020 sú však už na Slovensku prijaté ciele 

a ukazovatele aj v ESF pre lesné hospodárstvo a obce pre práce pri zveľaďovaní našej krajiny. 

Možnosti podpory pre rast zamestnanosti v novom programovacom období sú znázornené na obr. 3.  

Potenciál pre podporu zelenej ekonomiky v návrhoch tu je, ale všeobecne môžeme konštatovať, že pre 

práce na vidieku chýbajú „zamestnávatelia“, pretože len tí môžu získať financie na mzdy.  

 

Obr. 3 Potenciál podpory „zelenej ekonomiky“ v programovacom období 2014-2020  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Téma zelených kvalifikácií bezprostredne súvisí najmä s ekonomickými činnosťami, ktoré sú či už 

priamo alebo nepriamo zamerané na ochranu životného prostredia a zvyšovanie efektivity pri 

využívaní prírodných zdrojov.  Ide v nej tiež najmä o skúmanie zmien kvalifikačných potrieb v takých 

špecifických oblastiach ako napr. výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie, ekologické 

staviteľstvo či odpadové hospodárstvo. Okrem týchto oblasti však orientácia na environmentálnu 

udržateľnosť zasahuje aj celý rad ekonomických činností naprieč tradičnými odvetviami ekonomiky. 

Jednoznačné ohraničenie odvetvi, ktoré sú smerodajné z hľadiska skúmania „zelených“ zmien 

kvalifikačných potrieb preto nie je možne, rovnako ako nie je možne „zelené“ zmeny oddeliť od 

skúmania zmien kvalifikačných potrieb všeobecne (Bellan, 2011). 

 

Tab.1 Prehľad ekonomických „zelených“ činností 

Oblasť/podoblasť „Zelené“  ekonomické činnosti  

Obnoviteľné zdroje energie biomasa 

fotovoltaická, solárna, termálna energia 

výroba a distribúcia elektriny a tepla 

Energetická efektivita nízkoenergetické a pasívne domy 

zatepľovanie 

vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie a elektroinštalácia 

služby 

Environmentálne služby a odpadové 

hospodárstvo 

čistenie odpadových vôd, úprava a dodávka vody 

tuhý odpad, lesné hospodárstvo  a poľnohospodárstvo 

environmentálne služby 

Zdroj:  (3) a vlastné spracovanie 

 

V našom príspevku sa zameriavame na činnosti súvisiace s pôdohospodárstvom. Názorný príklad 

rozšírenia podnikateľských aktivít v týchto odvetviach je, že v  podhorských oblastiach a na vidieku 

možno cieľavedome rozšíriť „pridruženú lesnícku a poľnohospodársku výrobu“ spojenú s pestovaním, 

zbieraním, sušením, konzervovaním, výrobou a finálnym spracovávaním aj ostatných produktov lesa. 

Ide v lesnom hospodárstve napríklad o zber a spracovanie lesného ovocia, spracovanie kôry lesných 

drevín, výrobu zelenej štiepky, výrobu sadeníc lesných drevín na zalesňovanie, spracovanie ihličia a 

lístia na výrobu kompostu, zber a sušenie liečivých rastlín, spracovanie ozdobnej čečiny, výrobu 

vianočných stromčekov, výroba včelieho medu a včelárskych výrobkov (napr. bylinkového medu, 

včelej kašičky a pod.), zber a spracovanie húb, chov a spracovanie sladkovodných rýb,  výroba krmiva 

z lesných lúk, farmový chov lesnej zveri, spojený s odchytom, exportom živej zveri, lovom poľovnej 

zveri a spracovaním diviny atď. 

Už z uvedeného vyplýva, že zmeny v štruktúre v „zelených“ kvalifikácií si vyžadujú zložité procesy 

súvisiace s reštrukturalizáciou hospodárskej štruktúry na regionálnej alebo významne najmä na 

lokálnej úrovni. V SR sa na lokálnej úrovni prejavuje záujem najmä o možnosť spracovať biomasu, 

odpady, ale tiež prípadné úpravy v teréne pri protipovodňovým opatreniach a využívaní alternatívnych 

foriem energie. V tomto prípade sú to aktéri regionálnej a lokálnej politiky meniaci situáciu na trhu 

práce.  

 

Záver 

 
Sociálno-ekonomické systémy v tomto prípade regióny  vzhľadom na komplexnosť najdôležitejších 

vzťahov možno ovplyvniť len do istej miery. Práve preto treba pri obsiahlych a hospodárskych 

regionálno-politických koncepciách rátať s tým, že vytýčené ciele možno dosiahnuť len obmedzene. 

Do nového programovacieho obdobia sa plánuje posilniť pomoc pre oblasť životného prostredia. 

Krajina a jej nenahraditeľná sociálna funkcia sa môže stať práve v uvedených slovenských krajoch, 

kde je najvyšší podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy teda dôležitým faktorom v cielenej pomoci z 

európskych fondov. Je preto teraz na nás, aby sme správne vyhodnotili výsledky, výstupy a dopady už 

uvedených súčasne prebiehajúcich projektov a hľadali nové možnosti dlhodobého charakteru pre 

zamestnanie v oblasti zvyšovania súčasnej úrovne starostlivosti o krajinu. 

 



Najdôležitejšie princípy takejto politiky sú : 

• Regionálny rozvoj sa nechápe len ako hospodársky rozvoj, ale aj ako kvalitatívne zlepšenie 

štruktúry hospodárstva a životných podmienok. Mal by zlepšiť predovšetkým postavenie 

problémových skupín a mal by byť prispôsobený sociálno-ekonomickým, prírodným a kultúrnym 

charakteristickým znakom regiónu.  

• Regionálni aktéri by mali byť schopní orientovať a kontrolovať proces rozvoja na vlastné 

ciele. Zahŕňa to schopnosť úspešne sa prispôsobiť zmeneným rámcovým podmienkam vlastnými 

silami. Dôležitými prvkami sú inovačná schopnosť v širšom  zmysle a kolektívny proces učenia sa. 

Navyše sa za podstatnú   bude považovať široká účasť miestnych a regionálnych záujmových skupín a 

prechod úloh a rozhodovacích právomoci na regionálnu úroveň. 
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