Príprava SR na programové
obdobie EÚ 2021-2027
Milan Ištván
prezident PPP

Východiská a skúsenosti SR
2004-2006: OPZI, Opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej
spoločnosti pre verejnú správu
 2007-2013 (11,4 mld. EUR všetky fondy EÚ, 11 operačných
programov): OPIS (pôvodne 993 MEUR z ERDF, 3 prioritné osi),
OPVaV... www.nsrr.sk
 2014-2020 (15,5 mld. EUR všetky fondy EÚ, 14 operačných
programov): PO7 Informačná spoločnosť OPII, OPVaI, OPKŽP...
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.itms2014.sk
 2021-2027 (13,4 mld. EUR z fondov EÚ, 4 operačné programy?)
www.eurofondy.gov.sk


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

Príprava programového obdobia 2021 - 2027
Gestor prípravy – ÚPPVII/CKO
Princíp partnerstva
štátna správa, územná samospráva, akademická obec, záujmové
združenia a mimovládne neziskové organizácie
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

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

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

RIS3

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

Ex post
hodnotenie
2007 2013

AHP (analytický hierarchický proces): prioritizované témy
Politický cieľ 1: Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia priemyslu
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Výskumné a inovačné kapacity
Podpora spolupráce akademického sektora a priemyslu
Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj
Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom priestore

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Digitalizácia
Podpora digitálneho a údajového hospodárstva pre digitálnu transformáciu
Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
Podpora rozvoja umelej inteligencie
Modernizácia poskytovania verejných služieb

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Malé a stredné podnikanie
Podpora malého a stredného podnikania
Internacionalizácia malého a stredného podnikania
Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu
Podpora kvality terciárneho a sekundárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh
Podpora ďalšieho vzdelávania v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie
Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0. a inteligentnej špecializácie
Digitálne a podnikateľské zručnosti
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AHP: prioritizované témy
Politický cieľ 2: Nízkouhlíkové obehové hospodárstvo adaptované na zmenu klímy
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Transformácia spôsobu výroby a spotreby energie
Zníženie energetickej náročnosti budov
Podpora obnoviteľných zdrojov energie a účinných systémov CZT v oblasti zásobovania teplom a chladom a inteligentných energetických systémov,
uskladňovania energie
Podpora a využívanie alternatívnych palív v doprave

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám
Vodné hospodárstvo a retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Znižovanie rizika katastrof cestou zvyšovania kapacít, pripravenosti a reakcie
Podpora adaptačného procesu cestou zlepšenia dostupnosti údajov, podpory tvorby strategických dokumentov a zvyšovania povedomia verejnosti

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Prechod na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie kvality ovzdušia
Komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov
Investície do zlepšenia kvality ovzdušia
Podpora prechodu k obehovému hospodárstvu a efektívne využitie zdrojov
Zlepšenie kvality ovzdušia podporou udržateľnej mobility v mestách

2.4
2.4.1
2.4.2

Zlepšenie kvality vôd a stavu biodiverzity
Zlepšenie kvality vôd a stavu biodiverzít
Investície do biodiverzity a kvality ekosystémových služieb
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AHP: prioritizované témy
Politický cieľ 3: Prepojenejšia Európa - mobilita a regionálna prepojenosť informačných a komunikačných technológií
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Udržateľná intermodálna transeurópska dopravná sieť
Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
Výstavba rýchlostných ciest
Modernizácia železničnej infraštruktúry TEN-T, včítane uzlov
Modernizácia vodnej dopravy

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Udržateľná intermodálna vnútroštátna, regionálna a miestna mobilita
Modernizácia a výstavba ciest I. triedy
Podpora regionálnej železničnej dopravy
Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti včítane infraštruktúry
Rozvoj cyklo-dopravy a jej infraštruktúry

3.3
3.3.1

Digitálna pripojiteľnosť
Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti
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AHP: prioritizované témy
Politický cieľ 4: SociáInejšia Európa – implementácia Európskeho piliera sociálnych práv
4.1
Zamestnanosť
4.1.1/4.1.2 Integrácia znevýhodnených skupín na trhu práce
4.1.3
Účasť žien na trhu práce
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Vzdelávanie
Súlad ponuky a dopytu na trhu práce
Rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu
Celoživotné vzdelávanie

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Sociálna inklúzia
Aktívna inklúzia
Komplexná podpora marginalizovaných rómskych komunít
Zdravotná a dlhodobá starostlivosť
Ohrozenie chudobou
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Harmonogram prípravy PD SR 2021 – 2027
september
2019

Proces prioritizácie – identifikácia
investičných priorít (AHP)
Zasadnutia pracovných platforiem
k výsledkom prioritizácie:
• 17. 9. 2019 – stretnutie
sektorových GR
• 19. 9 2019 - zasadnutie pracovnej
Komisie PPVII k príprave PD a OP
SR
• 25. 9 . 2019 - zasadnutie
pracovnej skupiny Partnerstvo
2020+
• 30. 9. 2019 - stretnutie SK8 a EK

október december
2019

• 3. 10. 2019
- zasadnutie Rady vlády SR
k politike súdržnosti 2021 2027
• 18. 10. 2019
-pracovné stretnutie s EK –
predstavenie priorít a
informácií k vybraným
častiam PD
- začiatok prípravy OP
v nadväznosti na
identifikované investičné
priority

1 Q 2020

• február 2020
-predloženie 1. návrhu
PD SR na posúdenie EK
-začiatok
procesu
posudzovania
vplyvov
strategického
dokumentu na životné
prostredie - SEA

2 Q 2020

• apríl - jún 2020
- aktualizácie návrhov PD SR
a OP na základe
prebiehajúcich konzultácií
s EK
• júl 2020
- aktualizácia jednotlivých
častí návrhu PD a OP;
• september 2020
- schválenie návrhov PD a OP
vládou SR;
- oficiálne predloženie PD
a OP Európskej komisii;

3 - 4 Q 2020

• september /október 2020
-predloženie PD SR a OP na
oficiálne schválenie EK
• december 2020
-splnenie všetkých
relevantných základných
podmienok na národnej
úrovni v termíne najneskôr
do 31. 12. 2020

Komunitárne programy EÚ 2020+
Digital Europe: 9,2 mld. EUR (viď ďalší slide)
 CEF 2.0 Digital: 3 mld. EUR
 Invest EU: 14,7 mld. EUR (digitálna transformácia MSP)
 Horizont Europe: 12 mld. EUR
 Kreatívna Európa – Médiá: 1,1 mld. EUR




CKO ÚPVII pripraví platformu na podporu čerpania

Digitálna Európa

Ďakujem za pozornosť!
Milan Ištván
prezident PPP
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
+421 905 351 962
www.p3.sk
milan@p3.sk
www.facebook.com/partnerstva

