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Časť z eurofondov sa vyčlení na 

prácu pre mladých  

 

 

(18.04.2012)  

 

Eurofondy, ktoré pravdepodobne nestihneme vyčerpať, by sa mali presunúť na vytváranie 

nových pracovných príležitostí pre mladých. Potvrdil to nový minister dopravy Ján Počiatek.  

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso sa ešte začiatkom februára obrátil listom na bývalú 

slovenskú premiérku Ivanu Radičovú. Navrhol jej presun eurofondov v prospech riešenia 

nezamestnanosti mladých a podpory malých a stredných podnikov. Slovensko patrí k členským 

štátom s najvyššou nezamestnanosťou mladých.  

Pôvodne bolo v hre až 2,3 mld. eur, ktoré neboli zakontrahované. Podľa Počiatka o takúto sumu určite 

nepôjde. „O takých sumách sa určite nebavíme, ten stav až taký vážny nie je. Je žalostný, ale nie je to 

až taká katastrofa, že by sme neboli schopní dočerpať 2,3 miliardy," vysvetlil Počiatek. 

Počiatek tvrdí, že ak by k realokácii nedošlo, tak „určitá suma peňazí by mohla byť definitívne 

stratená.“ O akú sumu by sa malo jednať, oznámi ministerstvo dopravy v piatok. 

Minister predloží konkrétny návrh postupu realokácie na budúcotýždňovom rokovaní vlády. "Tak, aby 

som mal tento návrh k dispozícii, pretože 24. apríla, teda deň pred vládou, ideme na oficiálnu 

návštevu do Bruselu, kde sa stretneme práve k tomuto projektu s prezidentom Európskej komisie," 

povedal premiér Robert Fico. 

Podľa Fica má byť rezort dopravy novou koordinačnou jednotkou pre čerpanie eurofondov. Dodáva, 

že najhorúcejším kandidátom na presun peňazí je operačný program Informatizácia, ktorý dosahuje 

najslabšie čerpanie. 

Najslabšiu mieru kontrahovania má OP Doprava (54,56 %), OP Bratislavský kraj (52,55 %) a OP 

Informatizácia spoločnosti (47,44 %). Najmenej prečerpané sú OP Životné prostredie (19,03 %). OP 

Vzdelávanie (14,04 %) a OP Informatizácia spoločnosti (10,24 %). (zdroj euractiv) 

 

http://www.europskaunia.sk/barroso_jose_manuel_durao
http://www.europskaunia.sk/slovensko

