Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027
3. kolo
Kvalitný život v regiónoch

Cieľ politiky 5
Európa bližšie k občanom

Základné vymedzenie intervencií
Rámcový obsah podpory cieľa 5, podobne ako ostatných cieľov, definuje návrh nariadenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde vo svojich špecifických cieľoch, ako aj pozičný dokument Európskej
komisie (Annex D), ktorých hlavné znaky sú:
i. Riešenie špecifických potrieb území udržateľným a integrovaným spôsobom
ii. zahŕňajúc mestá a ich funkčné oblasti, ako aj vidiecke územie
iii. so zameraním na aktíva (kultúrne, prírodné,...) a potenciál regiónov s orientáciou na dobudovanie potrebnej
infraštruktúry a bezpečnosť
iv. s dopadmi na miestnu ekonomiku a
v. rozvíjanie princípu partnerstva, posilnenie miestnych a regionálnych administratívnych kapacít

Územný prístup – integrované územné investície
Cieľ 5 v kontexte integrovaných územných investícií
Inteligentnejšia Európa

Zelenšia Európa

Prepojenejšia Európa

Podpora v rámci cieľa 5 je zameraná na rozvoj a špecifické potreby regiónov
a miest, avšak k naplneniu princípov územného rozvoja dochádza až v
súvislosti s integrovanými územnými investíciami.
Integrované územné investície (ITI) v sebe spájajú všetkých 5 politických
cieľov – inteligentnejšia, zelenšia, prepojenejšia, sociálnejšia Európa a
Európa bližšie k občanom

Sociálnejšia Európa
Európa bližšie k občanom

Integrované územné stratégie – základná stratégia pre zabezpečenie
integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ,
ako sú integrované územné investície

Súčasná podoba návrhu priorít a partnerskej dohody v cieli 5
Vecní gestori jednotlivých
oblastí podpory, ktorí sa
•
podieľali na súčasnej
podobe textu partnerskej
dohody
Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Cestovný ruch a kultúra:
MDV SR a MK SR

• Administratívne kapacity:
MV SR
• Verejné politiky: MV SR –
Úrad splnomocnenca vlády
pre rozvoj občianskej
spoločnosti
• Bezpečnosť: MV SR – Odbor
prevencie kriminality

• Pohybové aktivity, zdravý
životný štýl, infraštruktúra:
Úrad splnomocnenca vlády
SR pre mládež a šport,
MŠVVaŠ SR

Základný návrh priorít v cieli 5 bol vytvorený s prispením Únie miest, SK8, ZMOS a expertov Slovenskej akadémie vied

Dôvody intervencií
•

potreba posilnenia integrovaného prístupu k sociálnemu, hospodárskemu a environmentálnemu rozvoju na regionálnej a miestnej
úrovni prostredníctvom integrovaných územných investícií, ktoré v sebe integrujú možnosti všetkých politických cieľov,

•

nedostatok administratívnych kapacít na aplikovanie integrovaného riadenia rozvoja z úrovne samospráv vrátane strategického
plánovania, rozhodovania založeného na dátach a vytvárania medzisektorových partnerstiev,

•

prehlbujúca sa polarizácia spoločnosti, nárast populizmu, extrémizmu a radikalizácie, nedôvera v inštitúcie demokratického štátu,
nízkej miery stotožnenia sa občanov s EÚ a nízka účinnosť verejných inštitúcií a verejnej správy v danej oblasti,

•

bezpečnosť predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia, či rozvoja cestovného ruchu.
Potreba zvýšenia bezpečnosti je v súlade so Stratégiou prevencie kriminality a relevantných cieľov týkajúcich sa bezpečnosti a
súvisiacich verejných služieb vychádzajúcich zo strategických častí PHSR na regionálnej a lokálnej úrovni,

•

potreba posilniť komunitný rozvoj, rozvoj medziľudských vzťahov, znižovanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom nového využitia
mestských a vidieckych objektov v prospech komunít a aktívneho trávenia voľného času,

•

potreba zabezpečiť udržateľný turizmus prostredníctvom zlepšenia atraktivity lokalít, ich prístupnosti a kvalitnejšieho poskytovania
informácií pre návštevníkov,

•

nedostatok kvalitnej infraštruktúry pre pohybové a športové aktivity občanov

•

vysoký podiel kultúrnych pamiatok v ohrozenom a dezolátnom stave

Oblasti podpory v cieli 5

Budovanie
analytickostrategických
kapacít miestnych
a regionálnych
orgánov pre lepšiu
implementáciu
kohéznej politiky

Kvalitnejšie
verejné politiky
vďaka spolupráci
občianskej
spoločnosti a
samosprávy

Zvýšenie
bezpečnosti
obyvateľov a
návštevníkov
územia,
odolnejšia
demokracia

Regionálna
infraštruktúra pre
pohybové aktivity
a šport pre
všetkých za
účelom zlepšenia
zdravia a
spoločenského
rozvoja

Podpora marketingu
cestovného ruchu,
doplnkovej
infraštruktúry
a zlepšovanie
technického stavu
atrakcií území s cieľom
zviditeľnenia,
zatraktívnenia regiónov
a ich udržateľného
využívania

Rozvoj analyticko-strategických kapacít

Očakávané výsledky:
• vyššia
úroveň analyticko-strategických
kapacít, vyškolené
Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného
nariadenia
EÚ
administratívne kapacity v regionálnych a miestnych
orgánoch verejnej moci,
Zámer vychádza z know-how z budovania
príslušných útvarov na úrovni štátu tak, aby
výsledkom bol kvalitnejší výkon samosprávnych
funkcií, optimalizácia procesov a tvorba lepších
verejných politík v územnej samospráve.

•

implementácia prístupov k tvorbe politík na základe dát
a hodnotenia dopadov miestnych a regionálnych politík,
resp. hodnotenia kvality poskytovania a dostupnosti
verejných služieb,

•

implementované projekty územných stratégií,

•

uplatnenie a sprístupnenie otvorených dát.

Kvalitnejšie verejné politiky a otvorené vládnutie

Očakávané výsledky:
• posilnená
spolupráca
Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného
nariadenia
EÚ medzi samosprávou a občianskou
spoločnosťou, vytvorené a efektívne fungujúce
medzisektorové partnerstvá,
Cieľom tejto oblasti podpory je zvýšenie
efektívnosti výkonu verejnej správy a zvýšenie
kvality poskytovaných verejných služieb
zavádzaním rozhodovania a tvorby verejných
politík na základe princípov otvoreného
vládnutia.

•

zvýšená úroveň vedomostí a povedomia občanov a
zamestnancov samosprávy v oblasti participácie,
komunikácie a spolupráce,

•

zvýšená miera a efektívnosť participácie
socioekonomických partnerov a zástupcov občianskej
spoločnosti na tvorbe, implementácii a monitoringu
verejných politík, vrátane zapojenia marginalizovaných
a zraniteľných skupín.

Bezpečné fyzické prostredie obcí, miest a regiónov
Očakávané výsledky:
•

vypracované analýzy bezpečnostnej situácie, miestne a regionálne
deradikalizačné stratégie a ich pravidelný monitoring,

•

Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu

Predmetom intervencií bude budovanie
infraštruktúry a realizovanie opatrení na
predchádzanie problémovým javom a napätiu v
komunitách obcí a regiónov. Cieľom je vytvoriť
podmienky pre rozvoj silných, funkčných
komunít, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji
regiónov.

zvýšená kapacita samosprávy predchádzať radikalizácii a ďalším
nežiaducim spoločenským javom a pracovať s rizikovými zložkami
všeobecného
nariadenia
EÚ
populácie
v mestskom
aj vidieckom prostredí,
•

zvýšené povedomie o demokracii, inštitúciách demokratického
štátu, ľudských právach,

•

zvýšená mediálna a informačná gramotnosť a úroveň kritického
myslenia občanov a zamestnancov samospráv,

•

prevencia kriminality (dobudovanie kamerových systémov,
inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, príp. ich
rekonštrukcia v rizikových lokalitách, zavedenie občianskych
hliadok v rizikových oblastiach,…),

•

zlepšenie prístupu k službám zameraným na pomoc obetiam
trestných činov a potencionálnym obetiam trestných činov.

Regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity
Očakávané výsledky:
•

zvýšenie množstva a kvality miestnej infraštruktúry, ako sú ihriská
a viacúčelové športové areály, športovo oddychové zóny v obciach
a mestách, ale aj nenáročné športové a telovýchovné objekty,

•

športová infraštruktúra má slúžiť širokej verejnosti, komunitám,
deťom a mládeži na voľno-časové aktivity,

Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného
nariadenia
EÚ štúdií na revitalizáciu regionálnej
• tvorba
architektonických

športovej infraštruktúry s cieľom aktívneho komunitného trávenia
voľného času,

Predmetom podpory bude budovanie a
modernizácia infraštruktúry na podporu
zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia
voľného času.

•

propagácia zdravého životného štýlu,

•

masovejšie využívanie kapacít v podporených objektoch, nárast
počtu osôb zapojených do pohybových a voľnočasových aktivít
v rámci komunít,

•

skvalitnenie analytických a štatistických zdrojov v oblasti vplyvu
pohybových aktivít na životný štýl občanov vrátane hodnotenia
previazanosti pohybových aktivít so znížením nákladov na
zdravotnú starostlivosť, znížením kriminality, zvýšením pracovného
nasadenia a zlepšením študijných výsledkov detí a mládeže.

Kultúrne dedičstvo a udržateľný turizmus
Očakávané výsledky:
•

zvýšenie ekonomického prínosu cestovného ruchu
v regiónoch,

•

zlepšenie stavebno-technického stavu a vybavenia
kultúrnych pamiatok a kultúrnej infraštruktúry
Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného
nariadenia
EÚ
v regiónoch,
intenzívnejšie
využívanie kultúrnych
pamiatok, historických lokalít a pamiatkových objektov
v regiónoch,
Cieľom aktivít je ochraňovať a rozvíjať potenciál
kultúrnych, prírodných a iných aktív regiónov s
prínosom pre miestnu ekonomiku a komunity.

•

obnova národných kultúrnych pamiatok,

•

zlepšenie stavu nevyužívaných objektov a ich využitie pre
rozvoj miestnych komunít,

•

zlepšenie dostupnosti regionálnych turisticky zaujímavých
destinácií a zlepšenie informovanosti o nich,

•

akcia Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Ďakujeme za pozornosť

