Informácia
o aktuálnom stave
procesu prípravy
programového
obdobia 2021 – 2027
v podmienkach SR

Programové obdobie 2021 – 2027
Základné vstupy zo strany EÚ
Máj 2018 EK
zverejnila legislatívu
pre politiku súdržnosti
EÚ

5 cieľov
politiky
súdržnosti

Základné
podmienky

EK upravila charakter
plnenia podmienok
(plnenie bude
sledované počas celého
obdobia)

Väzba na
Európsky
semester

Február 2019
EK zverejnila Správu
o krajine vrátane
prílohy Investment
guidance – pozičný
dokument

Správa o krajine
Príloha:
Investment
guidance

Odporúčanie
Rady pre
krajiny

Príprava a obsah PD a OP

Jún 2019 EK zverejnila
Odporúčanie Rady pre
krajiny s investičným
priemetom

Technické a politické vyjednávania medzi EK a SR
(negociácie o príprave a obsahu PD a OP 2021 -2027)
Schválenie
PD a OP

Zverejnenie „Investment Guidance“
- Pozičného dokumentu EK
príprava Partnerskej dohody a operačných programov
2021 -2027

1. január
2021

február
2019

Gestor koordinácie a prípravy
PD a OP 2021 - 2027
Vzor PD - článok 7 návrhu všeobecného nariadenia, príloha II:
tabuľka 1: Výber cieľa politiky s odôvodnením
Vybraný cieľ
politiky

[3 500 znakov
na CP]

Program

Fond

Odôvodnenie
výberu cieľa
politiky

Príprava programového obdobia
2021 - 2027
Gestor prípravy – ÚPPVII/CKO
Princíp partnerstva
Partnerstvo pre politiku
súdržnosti 2020+
Pracovná komisia
PPVII pre prípravu
PD SR a OP SR na PO
2021 – 2027
Rada vlády SR
pre politiku
súdržnosti
2021 – 2027

štátna správa, územná samospráva,
akademická obec, záujmové združenia
a mimovládne neziskové organizácie
ÚPPVII, ZMOS, SK8, MF SR, podnikatelia, MVO,
akademická obec, expertný tím... + diskusie s
rezortnými stakeholdermi (RO, experti,...)
ÚOŠS (ministri), územná
samospráva, akademická obec,
záujmové združenia
a mimovládne neziskové
organizácie

Hlavné míľniky roku 2019

Predpokladané začatie trialógu
na úrovni Rady, EP, Komisie k
návrhom legislatívy

jeseň 2019

Máj 2019

28. marec
2019

Február 2019

Oficiálne predstavenie
Správy o krajine
zástupcami EK v
Bratislave

Jún 2019

Zverejnenie Odporúčaní Rady
pre krajiny s investičným
priemetom

Zverejnenie Správy
o krajine vrátane
prílohy
Investment
guidance

Voľby do Európskeho
parlamentu
Vymenovanie členov
Európskej komisie

Príprava PD a OP na roky 2021 - 2027
NPR na základe
Správy o krajine
+príloha
Investment
guidance

5 cieľov politiky súdržnosti

Analýzy
regiónov na
úrovni VÚC a
na úrovni
subregiónov

NIP
Prioritizácia
tematických
oblastí ŠF a KF
– ako vstup do
analytickej
časti PD SR

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

Strategické
dokumenty
(napr. Pripravovaná
Vízia a stratégia
rozvoja, Stratégia
hospodárskej politiky
do r. 2030, Stratégia
inteligentného
priemyslu

RIS3

Ex post
hodnotenie
2007 2013

Proces výberu priorít
Podmienenosť
výberu

Neoprávnené
aktivity z fondov
EÚ
Potenciálne
oprávnené aktivity
z fondov EÚ

Legislatíva

Správa o krajine
+ príloha, CSR

Východiská/
podporné aktivity

Existujúce strategické a
koncepčné dokumenty
Východiskový návrh priorít SR
na PO 2021-2027 pre proces
negociácií s EK
Expertný dotazník – metodika
Delphi (prioritizácia)

Finančná alokácia
Medzirezortné rokovania

Priority pre
Operačný /é
program/y

Navrhovaná tema-cká koncentrácia
vs. SK prioritné potreby
Tema-cká koncentrácia
navrhovaná EK v legisla=vnom
návrhu 2021-2027

CP 1 (45%)
a 2 (30%)
PO 3,4,5
(25%)

SK prioritné potreby
iden-ﬁkované v Prílohe D
Správy o krajine

CP 1 a 2
CP 3,4,5

Priori-zácia potrieb na Slovensku
(v zmysle prílohy D)
kategória potrieb
CP1

inves-čné oblas-/ciele

potreby

vysoko prioritné potreby

3

10

potreby

1

3

vysoko prioritné potreby

4

6

prioritné potreby

2

6

10

25

vysoko prioritné potreby

1

3

prioritné potreby

2

2

potreby

1

1

vysoko prioritné potreby

3

17

prioritné potreby

1

2

potreby

1

4

CP3+CP4+CP5

9

29

Spolu

19

54

CP2

CP1+CP2
CP3

CP4

CP5

CP1+CP2
vysoko prioritné
potreby

16

CP3+CP4+CP5 Spolu
20

36

Správa o Slovensku 2019 – príloha D
INVESTIČNÉ USMERNENIA K FINANCOVANIU POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA ROKY 2021 – 2027
PRE SLOVENSKO

Politický cieľ 3: Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojenosť
informačných a komunikačných technológií
Nedostatky v prepojenosti zostávajú v oblasti dokončenia a modernizácie
cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry, ako aj na úrovniach bezpečnosti
cestnej premávky. Potreby vysoko prioritných investícií sú určené s cieľom
rozvíjať udržateľnú intermodálnu transeurópsku dopravnú sieť, a najmä:

Ø dokončiť základnú a komplexnú transeurópsku železničnú a cestnú sieť
(vrátane cezhraničných úsekov) a odstrániť regionálne rozdiely v
dostupnosti transeurópskej cestnej dopravnej siete,
Ø modernizovať transeurópsku železničnú dopravnú sieť a dokončiť
multimodálne koridory transeurópskej dopravnej siete,
Ø znížiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť dopravy.
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Politický cieľ 3: Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojenosť
informačných a komunikačných technológií
Prioritné investičné potreby sú určené s cieľom rozvíjať udržateľnú
intermodálnu vnútroštátnu, regionálnu a miestnu mobilitu, podporovať
udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu, a najmä:

Ø investície do regionálnej a miestnej mobility s cieľom riešiť negatívne
externé vplyvy dopravy, napríklad podporou multimodality v odvetví
dopravy, zabezpečením, aby celé odvetvie bolo šetrnejšie k životnému
prostrediu, bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie,
Ø podporu udržateľných a efektívnych systémov mestskej dopravy (ako
súčasť príslušných integrovaných stratégií územného rozvoja alebo na
základe plánov udržateľnej mestskej mobility), najmä v mestách.
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Politický cieľ 3: Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna
prepojenosť informačných a komunikačných technológií
Investičné potreby sú určené s cieľom zlepšiť digitálnu pripojiteľnosť, a najmä:

Ø rozvoj spoľahlivej vnútroštátnej stratégie v oblasti širokopásmového
pripojenia a zvýšenie kapacít subjektov zapojených do tohto
odvetvia, ako aj opatrenia na mapovanie investícií, na základe
ktorých možno zaviesť vysokokapacitné širokopásmové siete.

ODPORÚČANIE RADY PRE SLOVENSKO NA ROK 2019
Ø Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií
(zdravotná starostlivosť, dôchodkový systém).
Ø Zlepšovať kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania. Podporovať
integráciu znevýhodnených skupín, najmä Rómov.
Ø Zacieliť hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na
zdravotnú starostlivosť, výskum a inovácie, dopravu, najmä
na jej udržateľnosť, na digitálnu infraštruktúru, energetickú
účinnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
a sociálne bývanie, a to s ohľadom na regionálne rozdiely.
Ø Zlepšovať účinnosť súdneho systému a zamerať sa na
posilnenie jeho nezávislosti. Zvýšiť úsilie zamerané na
odhaľovanie a stíhanie korupcie, a to najmä v prípadoch
korupcie veľkého rozsahu.

Základné tematické podmienky
Základné podmienky -nahrádzajú ex ante kondicionality, musia byť splnené do
31.12.2020, budú monitorované počas celého programového obdobia
Cieľ politiky

Špecifický cieľ

3.
EFRR a Kohézny fond:
Prepojenejšia 3.1. Posilňovanie digitálnej
prepojenosti
Európa

Základná podmienka

Národný alebo regionálny
plán v oblasti
širokopásmového
pripojenia

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

Komplexné plánovanie
dopravy na primeranej
úrovni

3.3. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej,
inteligentnej a intermodálnej
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej
mobility odolnej proti zmene klímy
vrátane zlepšeného prístupu k sieti
TEN-T a cezhraničnej mobility

Komplexné plánovanie
dopravy na primeranej
úrovni

Ďakujem
za pozornosť

