Proces prípravy
programového obdobia

2021 -2027

Koncept územnej

podpory

Príprava PD a OP SR na roky 2021 - 2027
Návrh všeobecného nariadenia
5 cieľov politiky súdržnosti

Tematicky
zamerané ciele
1–4

1. Inteligentnejšia Európa (45 % z EFRR)
2. Ekologickejšia Európa (30 % z EFRR)
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

Územne
zameraný cieľ
5

Čo musíme zohľadniť pri definovaní investičných priorít
základné dokumenty EK

Špecif.
odporúčania
(CSR)

Špecifické odporúčania pre krajiny (CSRs) zverejnené 5.6. 2019
Navrhované oblasti na zlepšenie: inkluzívne vzdelávanie, integrácia znevýhodnených skupín, investície do
zdravotníctva, výskumu a inovácií, dopravy, efektívnosť justičného systému, atď.

Pozičný dokument EK – Príloha D: Investičné usmernenia k financovaniu politiky súdržnosti na
roky 2021 – 2027 pre Slovensko
Kam smerovať investície z fondov EÚ v rámci 5 Cieľov politiky súdržnosti
Príloha D

Správa o Slovensku 2019 (27.2.2019)
Hodnotenie sociálnej a hospodárskej situácie/vývoja v SR
Správa o Slovensku

Identifikácia priorít - široký participatívny proces
VÝCHODISKOVÝ NÁVRH PRIORÍT PRE PD SR
2021 – 2027

ANALYTICKÝ HIERARCHICKÝ PROCES
 Počet oslovených analytických útvarov ÚOŠS a verejných inštitúcii: 29
 Počet zapojených hodnotiteľov: 33
 Počet zaslaných hodnotení: 43

NÁVRHOVÉ LISTY
 Návrhy opatrení pre jednotlivé ciele aj s odôvodnením potreby ich realizácie
 Vypracované ministerstvami, územnou samosprávou a NGO
 Celkový počet 239 návrhových listov

KONZULTÁCIE – PRACOVNÉ stretnutia
 Výstupy dotazníkového prieskumu konzultované s príslušnými rezortmi
 Diskusia o tvorbe tzv. strategických projektov
 Viac ako 70 pracovných rokovaní od mája 2019 do augusta 2019

ONLINE DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM
 Identifikácia hlavných problémov a návrhy riešení; Realizovaný v apríli 2019
 Oslovených 326 socio-ekonomických partnerov, doručených 150 odpovedí (NGO – 27 oslovených, 17 doručených, verejný sektor 204
oslovených, 105 doručených, soc.- ek.sektor 95 oslovených, 28 doručených)

Koncept územnej
podpory 2021-2027
Cieľ 5 „Európa bližšie k občanom +
aktivity cieľov 1-4 v zmylse dohody a
konceptu ITA“

Efektívna a adresná podpora územia

 Využitie integrovaného územného
prístupu (čl. 22 návrhu všeobecného nariadenia
2021-2027)

 Podmienka - Strategický rozvojový
dokument regiónu – včerajšia dohoda
ZMOS+SK8+UNMSlen 8 ITA

 Rada partnerstva v každom VÚC

Simple Portfolio
Presentation

 Regionálne prerozdelenie alokácie – na
základe rozvojovej úrovne územia – pre
Trenčiasnky REGIÓN aj JTF – koncept
 Akčný plán transformcie HN - základ

Algoritmus prerozdelenia územnej alokácie
01

prerozdelenie medzi 8 VÚC – ako regiónov
matematického modelu (algoritmu)

na základe

02

kombinácia dostupných štatistických údajov na
regionálnej a lokálnej úrovni (ako sú napr. počet obyvateľov,
nezamestnanosť,
regionálny
hrubý
domáci
produkt,
vzdelanostná štruktúra)

03

zohľadnenie rozvojovej zaostalosti jednotlivých vyšších
územných celkov - zaostalejší región bude mať pridelenú vyššiu
alokáciu z obálky pre územný rozvoj

04

alokácia pre jednotlivé VÚC bude percentuálne rozdelená na 2
časti:
 alokácia pre podporu aktivít spadajúcich do
kompetencií VÚC
 alokácia pre podporu aktivít spadajúcich do
kompetencií miest a obcí na území VÚC

Integrované územné stratégie

Vypracované na úrovni VÚC v
spolupráci s partnermi
(v súlade s čl. 23 návrhu všeobecného
nariadenia)

Schvaľované Radou partnerstva

Súčasťou každej územnej
stratégie bude zoznam:
 Výber operácií
plánovaných operácií
VÚC
 Výber operácií
realizovaných na miestnej
úrovni
 operácií realizovaných
v rámci podpory
udržateľného mestského
rozvoja(rozhodnutie o
benchmarku –

Rada partnerstva
Zloženie
• zástupcovia VÚC
• Okresov . ako štatitistických
celkov ( zastupujúci mestá a
obce)
• kľúčoví socio-ekonomickí
partneri
Úlohy
 príprava a schvaľovanie
rozvojovej stratégie
 výber zoznamu
podporovaných operácií
 monitorovanie a kontrola
implementácie

 Zriadená v každom VÚC
 Orgán založený na
princípe partnerstva
 Bude plniť svoje úlohy v
priebehu celého
programového obdobia

Integrovaná územná stratégia

Identifikuje mechanizmus
implementácie a jeho stabilitu na
politickej úrovni počas celého
programového obdobia 2021 – 2027
zjednoduší procesy, zvýrazní
verejný záujem

Uzatvorená medzi relevantnými
zástupcami štátu, regionálnej
a miestnej územnej samosprávy

Priority konceptu územnej podpory
Priority musia byť v súlade s kompetenciami územnej samosprávy a zároveň v súlade s Prílohou D
Správy o Slovensku 2019
Cez koncept územnej podpory budú implementované:

vybrané priority z cieľov 1 -4 (napr.)

samostatné priority cieľa 5 (napr.)

 podpora budovania Smart Cities
 zhodnocovanie odpadov, zásobovanie
vodou a odkanalizovanie obcí
 rozvoj regionálnej dopravnej
infraštruktúry
 podpora udržateľnej multimodálnej
mestskej mobility
 podpora sociálnej a vzdelávacej
infraštruktúry

 regionálny rozvoj, miestny rozvoj a
bezpečnosť
 podpora rozvoja všetkých foriem
cestovného ruchu
 rozvoj kultúrneho a prírodného
dedičstva
 podpora regiónov so špecifickými
potrebami (CURI + Horná Nitra)

Štrukturálne Opatrenia pre obdobie 2021 - 2027
01

Verejný záujem na prvom mieste všetkých politík a opatrení

02

Integrovaný prístup – eliminácia rozdrobenosti aktivít,
obmedzenia kvázi súťaže vo verejnom priestore, posilnenie
schopností verejných prijímateľov

03

Kompetencie jednotlivých stakeholdrov- jasné vymedzenie
kompetencií, odstránenie duplicít, výsledkový audit

04

Transparentnosť procesov

Štrukturálne Opatrenia pre obdobie 2021 - 2027
05

Obstarávanie – systémová novela zákona o VO, zjednodušenie
procesov, aplikácia v duchu smernice EÚ o VO, najlepšie prístupy
z iných krajín ako napr. regionálne prístupy, aplikácia black listov
apod./ obnovenie OSO apod/

06

Racionalizácia a realizovateľnosť – riešiť projekty udržateľné.
Koncentrovať zdroje, súčasne zjednodušovanie odstránenie
tzv.goldplatingu

07

Inovatívne riešenia – riešiť potreby budúcnosti,

Ďakujem
za pozornosť

