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Schválenie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

• Uznesením vlády SR č. 336/2019 z 3.júla 2019

• Na základe úlohy C.1 uzn. vlády SR č. 580/2018 z 12. decembra 2018 k problematike transformácie regiónu 
horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti 
dodávok elektriny

• Pripravený s EK - Službou na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) ako súčasť projektu Transformácia 
uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre ÚPVII a TSK

4 Piliere AP: 

1. Mobilita a prepojenosť regiónu

2. Ekonomika, podnikanie a inovácie 

3. Udržateľné životné prostredie 

4. Kvalita života a sociálna infraštruktúra

• Zásobník indikatívnych projektových zámerov (220)

• Potenciál financovania zadefinovaných pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu v programovom období 2021 - 2027

• 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov - všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované.
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Príčiny neoprávnenosti projektových zámerov

• OP II

• Nie je v súlade s textom OPII, uvedená oblasť ani nebude súčasťou budúceho OP, podpora 

cestovného ruchu nebola súčasťou EŠIF pre PO 2014 - 2020. Podpora z EŠIF by taktiež 

pravdepodobne narazila na štátnu pomoc.

• Odporúčanie: podať projekt na OP VaI, resp. prostredníctvom nástroja CEF

• nepatrí medzi oprávnené aktivity OPII, ani budúci operačný program zameraný na mobilitu 

nebude podporovať tento typ aktivity. 

• Odporúčanie: podať projekt na IROP.

• Prebieha majektoprávne vysporiadanie

• NDS - bol vytvorený projektový zámer na projektovú dokumentáciu , ktorý je v procese 

schvaľovania

• MDV SR - financovanie závislé na realokácii výkonnostného rámca z iných OP
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Príčiny neoprávnenosti projektových zámerov

• OP ĽZ

• po ukončení investičných aktivít z ERDF a iných zdrojov, je možné pristúpit k podpore projetu

z prostriedkov ESF/ESF+

• (mzdy a revolvingový fond na podporu podnikania)

• budúce prog. obdobie (ERDF+ESF+)

• spolu s IROP
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Príčiny neoprávnenosti projektových zámerov

• OP VaI

• Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier - doména 

Priemysel pre 21.stor. (OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10)

• chýba rozpracovaný projektový zámer
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Príčiny neoprávnenosti projektových zámerov
• OP KŽP 
• nespadá medzi podporované aktivity OP KŽP

• ide o dopravná infraštruktúru

• Na základe dostupných údajov od sekcie vôd je v okrese Partizánske je stoková sieť a ČOV momentálne riešená 

projektom „ČOV Sever“ z OP KŽP. Po jeho realizácii by mali byť tieto aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice 

91/271/EHS nielen pre stokovú sieť ale aj pre ČOV, čo znamená, že tieto aglomerácie budú považované za 

vyriešené a teda ich ďalšia podpora z OP KŽP nebude možná. 

• Projekt na stabilizačný násyp (na zosuve) v Handlovej je plánovaný v rámci PO3. Hodnota mil. zahŕňa uvedené: 

„sanácia banskej hlušiny, bikros, golf, tenis, parkovisko“. V rámci podpory z OP KŽP je relevantná len sanácia zosuvu 

(cca len polovica uvedenej sumy).

• Vodovody sú podporované len v prípade, že sú realizované v rámci projektov na budovanie verejných kanalizácií v 

jednej ryhe.

• Centrum spracovania zmesového komunálneho odpadu – po splnení ďalších podmienok poskytnutie príspevku by 

mohol byť projekt oprávnený v rámci 33. výzvy. Zatiaľ neevidujeme v ITMS projekt s podobným názvom.

• Výzva, z ktorej bolo možné podporiť danú aktivitu je momentálne uzavretá.

• Samotný nákup zberového vozidla je v rámci výziev v oblasti odpadového hospodárstva neoprávnený. 

• Možná podpora z OP KŽP, v prípade vyhlásenia ďalšej výzvy ŠC 4.5.1

• V rámci 16. výzvy je oprávnený aj projekt zameraný na recykláciu odpadových pneumatík.

• Budovanie turistickej infraštruktúry nespadá medzi 

• oprávnené aktivity OP KŽP, avšak aktivity zamerané na ochranu mokradí je za splnenia podmienok vyhlásených 

výziev č. 22 resp. č. 29 možné podporiť.



• Zmeny v podmienkach poskytovania pomoci po roku 2020

V porovnaní so súčasným obdobím 2014 - 2020, sa podporuje koncentrácia na menší počet cieľov politiky 

súdržnosti 

• Zmeny investičných priorít SR v porovnaní so súčasným programovým

Európska komisia navrhuje 5 cieľov politiky súdržnosti EÚ v novom programovom období 2021 – 2027:

1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva; 

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa; 

3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT; 

4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv; 

5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných 

oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív. 

Oproti obdobiu 2014 – 2020, v ktorom je 11 tematických cieľov politiky súdržnosti EÚ, to predstavuje výrazné zníženie.

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 schválila na svojom zasadnutí dňa 3. októbra 2019 materiál:

„Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“

Navrhovaný rozsah priorít pre účely financovania z fondov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 bol 

výsledkom širokého participatívneho procesu na národnej úrovni, ktorý ocenili aj zástupcovia Európskej 

komisie (celkovo bolo oslovených 326 subjektov a taktiež sa od mája 2019 do augusta 2019 uskutočnilo viac 

ako 70 pracovných rokovaní medzi CKO a jednotlivými rezortmi a ďalšími partnermi).

Navrhovaný rozsah priorít zohľadňuje rozdelenie podľa 5 cieľov politiky súdržnosti EÚ, ktoré definuje návrh 

všeobecného nariadenia EÚ. 

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 1: 

• Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (napr. podpora 

budovania ľudských zdrojov vo VaV)

• Využívania výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády (napr. modernizácia verejných služieb)

• Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP, vrátane produktívnych investícií

• Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské 

zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ (napr. podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného 

na pracovný trh)

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 2:

• Zvýšenie energetickej efektívnosti, podpora OZE a zníženie emisií skleníkových plynov

• Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám (napr. vodné hospodárstvo a 

retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia)

• Prechod na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie kvality ovzdušia (napr. 

komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov)

• Zlepšenie kvality vôd a stavu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 3:

• Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy 

(napr. dobudovanie diaľničných spojení TEN-T)

• Rozvoj a podpora udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 

mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility 

(napr. modernizácia a výstavba ciest I. triedy)

• Podpora digitálnej pripojiteľnosti

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 4:
• Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov, najmä mladých a dlhodobo nezamestnaných 

a znevýhodnených skupín

• Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť 

včasnú a cielenú pomoc

• Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti a závislé 

osoby vo väzbe na rodovo vyváženú účasť na trhu práce

• Zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s 

cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností

• Zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 

vzdelávania

• Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

• Podpora soc.-ekon. integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK)

• Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry

• Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb 

a detí

• Riešenie materiálnej deprivácie

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 5:

• Regionálny rozvoj, miestny rozvoj a bezpečnosť

• Komplexná podpora rozvoja všetkých foriem cestovného ruchu na základe podpory rozvoja 

špecifík a endogénneho potenciálu regiónov Slovenska 

• Regióny so špecifickými potrebami

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027

V rámci prioritizácie investičných potrieb SR a vzhľadom na obmedzené zdroje na obdobie 2021 - 2027

(keďže návrh VFR znížil finančnú obálku pre SR zo 14,8 mld. Eur na 13,2 mld. Eur), ako aj prísne

podmienky tematickej koncentrácie, je žiaduce rozhodnúť o financovaní užšieho rozsahu priorít a

zamerať sa na tie oblasti, kde má SR najväčšie problémy a týmto prioritám aj vyčleniť dostatočné

finančné zdroje.

S cieľom významného zjednodušenia a efektívnejšieho riadenia využívania fondov politiky súdržnosti EÚ

v období 2021 – 2027, ďalej väčšej orientácie na výsledky a ľahšieho dosiahnutia cieľov je nevyhnutné

zásadnejšie zjednodušenie implementačnej štruktúry budúcich fondov EÚ, t. j. zníženie počtu

operačných programov, ako aj zásadnejšie zníženie subjektov zodpovedných za implementáciu fondov

EÚ.



Implementačný mechanizmus projektov
v budúcom programovom období 2021-2027

Budú využité viaceré inovatívne postupy, za účelom zjednodušenia a zeefektívnenia implementácie projektov 

v IROP.

V súlade s čl. 22 Návrhu nariadenia o EFRR, ESF+, KF a ENFR bude integrovaný územný rozvoj v rámci IROP 

podporený prostredníctvom tzv. integrovaných územných investícií.

Územné stratégie plnené prostredníctvom Integrovaných územných investícií budú obsahovať:

a) geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje (v podmienkach SR – región na úrovni NUTS 3 (VÚC);

b) analýzu potrieb rozvoja a potenciálu danej oblasti;

c) opis integrovaného prístupu na riešenie identifikovaných potrieb rozvoja a potenciálu;

d) opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie;

e) zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť.



Implementačný mechanizmus projektov
v budúcom programovom období 2021-2027

Implementačný mechanizmus projektov

Po schválení Integrovaných územných investícií s uvedeným zoznamom operácií, nebude následne potrebné

vyhlasovanie výziev a realizácia schvaľovacieho procesu ale dôjde k zazmluvneniu projektu s prijímateľom.

Za riadenie OP a koordináciu všetkých subjektov bude zodpovedný RO (ÚPPVII). Integrované územné stratégie

bude vypracovávať Rada partnerstva pod vedením príslušného VÚC. V rade partnerstva budú v súlade s princípom

partnerstva zastúpené orgány štátnej správy, samosprávy a socio-ekonomickí partneri.

Projektové zámery schválené v rámci Integrovaných územných investícií budú následne rozpracované do projektov

prostredníctvom centier pomoci na úrovni Regiónov v rámci samosprávnych celkov. Má to za cieľ maximálne

znížiť administratívnu záťaž prijímateľov, odstrániť chybovosť prípravy aj implementácie projektov a urýchliť

proces zazmluvnenia projektov.



Fond na spravodlivú transformáciu (JUST TRANSITION FUND)
v budúcom programovom období 2021-2027

- jeden z nástrojov riešenia Európskeho ekologického dohovoru (The Green Deal), pre transformáciu Európy na uhlíkovo 

neutrálnu spoločnosť. Má byť kľúčovým nástrojom na podporu území, najviac postihnutých prechodom ku klimatickej neutralite, 

a na zabránenie nárastu regionálnych rozdielov (v SR navrhnuté regióny horná Nitra a Košický samosprávny kraj);

- má sa zriadiť v rámci politiky súdržnosti;

- má sa implementovať zdieľaným riadením v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a 

zainteresovanými stranami; 

- v roku 2020 začnú negociácie k nastaveniu fondu v jednotlivých členských krajinách EÚ;

- potreba vypracovania Územného plánu transformácie (za SR) – vzniknú operačné programy/osobitné prioritné osi s podporou z 

JTF;

- do 20% národnej alokácie pre EŠIF;

- oblasti podpory: 

ekonomická diverzifikácia a premena

preškoľovanie a pomoc pri hľadaní zamestnania

podpora prechodu na zmenu klímy

udržateľnosť životného prostredia

- alokácia pre SR: 162 mil. EUR + 580 mil. EUR z mobilizovaných zdrojov  
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Ďakujem 
za pozornosť

Ing. Ladislav Šimko 

Odbor prierezových priorít

Tel.: +421 2 20928105

ladislav.simko@vicepremier.gov.sk 
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