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5. kolo
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko



Politika súdržnosti EÚ 2021 -2027

Súčasť viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027

Alokácia EÚ – politika súdržnosti: 372,6 mld. € (v bežných cenách)

Alokácia SR – politika súdržnosti: cca 12,81 mld. € (v bežných cenách)

Spoločné pravidlá pre nasledujúce fondy EÚ:

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

• Európsky sociálny fond plus (ESF+)

• Kohézny fond EÚ (KF)

• Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF)

• Fond na spravodlivú transformáciu (FST)

• Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
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Celkové rozdelenie zdrojov EÚ pre SR
(v zmysle listu komisárov E. Ferreira a N. Schmit z 10. 11. 2020)
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Celková národná alokácia: 12 813 mil. EUR (v bežných cenách)

alokácia FST v rozdelení:

• 201 mil. EUR zdroje VFR

• 258 mil. EUR zdroje NGEU

+ ENRAF: 16 mil. EUR (odhad) 

* alokácia KF po znížení o 497 mil. EUR 
(transfer do CEF/NPE)



Ciele politiky súdržnosti EÚ 2021 -2027

1. Inteligentnejšia Európa 

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 

4. Sociálnejšia Európa 

3. Prepojenejšia Európa 

5. Európa bližšie k občanom 
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Strategické dokumenty

• Partnerská dohoda SR na roky 2021 - 2027
• Operačné programy SR na obdobie 2021 - 2027 (UV č.329/2020 – OP Slovensko, OP Rybné hospodárstvo, OP 

cezhraničnej spolupráce, Programy pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie 
hraníc a víza)

PARTNERSKÁ DOHODA SR na roky 2021 – 2027

Každý členský štát EÚ vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov EÚ účinným a 
efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Partnerská dohoda - strategický dokument, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Európskou komisiou a 
členským štátom EÚ
Obsah Partnerskej dohody určuje návrh všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti(čl. 8 a príloha II)
- Stručný dokument – značné obmedzenie rozsahu (cca 40 strán)
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Štruktúra návrhu Partnerskej dohody SR 2021 – 2027 
Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

1 Výber cieľov politiky a špecifického cieľa FST

2 Popis priorít a opatrení, koordinácia a komplementarita

3 Príspevok na komponenty nástroja InvestEU

4 Transfer medzi kategóriami regiónov

4a Transfery medzi fondmi/ nástrojmi

4bis Spôsob aplikácie technickej pomoci

5 Predbežné finančné alokácie na podporované ciele politiky súdržnosti a špecifický cieľ FST
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Zoznam operačných programov pre cieľ Investície do zamestnanosti a rastu, vrátane alokácií pre technickú pomoc,
Zoznam programov pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg)

7 Plánované opatrenia na posilnenie administratívnych kapacít

8 Integrovaný prístup zohľadňujúci demografické výzvy a/ alebo špecifické potreby regiónov a oblastí

9 Odpočet plnenia základných podmienok (dobrovoľné)
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Proces prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

máj 2018
Návrh legislatívneho balíka EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021-2027, návrh viacročného 
finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027(VFR)

február 2019 Správa o Slovensku 2019, vrátane prílohy D – Investment Guidance – pozičný dokument EK

marec – október 2019
Proces identifikácie priorít – dotazníkový prieskum, návrhové listy, analytický hierarchický 
proces – Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti 2021 -2027

september 2019 – február 2020
Spolupráca s analytikmi MF SR – diskusia k prioritizácii – materiál MF SR - Identifikácia priorít 
pre financovanie z prostriedkov politiky súdržnosti

september 2019 – február 2020 Diskusia s rezortmi– intervenčná logika

3.12.2019 a 10/11. 2. 2020
Technické rokovania s EK – diskusie k čiastkovému návrhu Partnerskej dohody SR 2021 -
2027

apríl –august 2020
Aktualizácia návrhu priorít, v nadväznosti na pripomienky EK, PVV SR, materiál MF SR –
aktualizovaný návrh časti 1 a 2 PD SR 2021 - 2027

september – október 2020
Konzultácie so sociálno–ekonomickými partnermi Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+ 

november – december 2020 Národná konzultácia k eurofondom na budúce programové obdobie
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Identifikácia investičných priorít 

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

₋ Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

₋ Pozičný dokument Európskej komisie – Príloha D

₋ Špecifické odporúčania Rady pre krajinu (CSR)

₋ Základné strategické dokumenty – EÚ, SR (napr. Európsky ekologický dohovor, stratégia RIS3)

₋ Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti EÚ 2021 – 2027

(v programovom období 2014 – 2020 označované ako ex ante kondicionality)

8



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

Stručný prehľad navrhovaných priorít v rámci cieľov politiky súdržnosti 
2021 - 2027

Rozvoj a rozšírenie R&I kapacít  + využitie moderných technológií 
• Budovanie ľudských zdrojov vo VaV
• Modernizácia centrálnej infraštruktúry pre VaV

Zlepšenie digitálnej prepojiteľnosti pre občanov, výskumné org. a verejné inšt.
• Rozvoj digitálneho a údajového hospodárstva
• Budovanie inteligentných miest a regiónov
• Modernizácia poskytovania verejných služieb

Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP
• Internacionalizácia MSP
• Sieťovanie podnikateľských podnikov

Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie

CP 1: Inteligentnejšia Európa
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Stručný prehľad navrhovaných priorít v rámci cieľov politiky súdržnosti 
2021 - 2027

Prechod na nízkouhlíkové ekologické hospodárstvo
• Energetická účinnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov
• Obnoviteľné zdroje energie
• Inteligentné (SMART) energetické systémy

Udržateľná multimodálna mestská mobilita

Ochrana ŽP, adaptácia na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva
• Preventívne a adaptačné opatrenia na zmenu klímy
• Zlepšenie kvality vôd
• Prechod na obehové hospodárstva s dôrazom na odpadové hospodárstvo
• Ochrana prírody a  biodiverzity 
• Sanácia záťaží
• Zlepšenie  kvality ovzdušia

CP 2: Ekologickejšia Európa
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Stručný prehľad navrhovaných priorít v rámci cieľov politiky súdržnosti 
2021 - 2027

Podpora digitálnej pripojiteľnosti

TEN-T
• Dobudovanie diaľničných spojení
• Výstavba rýchlostných ciest
• Železničná infraštruktúra TEN-T a uzly
• Modernizácia infraštruktúry vodnej dopravy zaradenej do TEN-T

Mimo TEN-T
• Cesty I. triedy, križovatky, mosty
• Regionálna obslužnosť (Cesty II., III. triedy, prípadne nižšej triedy)
• Cyklodoprava ako pridružená investícia k cestným projektom
• Regionálna železničná doprava

CP 3: Prepojenejšia Európa
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Stručný prehľad navrhovaných priorít v rámci cieľov politiky súdržnosti 
2021 - 2027

Adaptabilný a prístupný trh práce
• Prístup k zamestnanosti
• Modernizácia služieb zamestnanosti
• Rodovo vyvážená participácia na trhu práce

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
• Odborné vzdelávanie
• CŽV
• Desegregácia

Záruka pre mladých

CP4: Sociálnejšia Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby 
• Deinštitucionalizácia, sociálna integrácia
• Dlhodobá starostlivosť
• Zdravotná starostlivosť 

Potravinová a materiálna deprivácia

Sociálne inovácie a experimenty
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Stručný prehľad navrhovaných priorít v rámci cieľov politiky súdržnosti 
2021 - 2027

Budovanie AK a analyticko-strategických kapacít územnej samosprávy

Kvalitnejšie verejné politiky a odolnejšia demokracia
• Participácia NGO a samosprávy na tvorbe verejných politík

Bezpečnosť občanov a dostupnosť verejných služieb

Regionálna infraštruktúra pre pohybové aktivity a šport 

Udržateľný cestovný ruch

CP 5: Európa bližšie k občanom
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Harmonogram ďalších krokov prípravy PD SR

Diskusie so sociálno-ekonomickými partnermi k návrhu PD SR 

október – december 2020

Technické rokovania s EK k aktualizovanému návrhu PD SR

november – december 2020  

Začiatok procesu SEA k návrhu PD SR

november 2020

Predloženie návrhu PD SR na rokovanie vlády SR

1. polrok 2021

Predloženie PD SR na schválenie EK

3. Q 2021

14



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

Aktuálne legislatívne východiská pre rozdelenie národnej alokácie
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1) uplatnenie transferov medzi fondmi / nástrojmi EÚ (čl. 21 - 21a návrhu všeob. nariadenia EÚ)
o presuny do priamo riadených nástrojov – najviac 5% z celkovej alokácie fondu
o presuny v rámci národnej obálky medzi fondami – najviac 20 % (EP požaduje zníženie)
o dobrovoľný transfer do FST z EFRR/ESF+ – v objeme max 3 násobku zdrojov FST

2) realizácia transferov medzi kategóriami regiónov (čl. 8(d) a 105 návrhu všeob. nariadenia EÚ) - najviac 15 % z menej rozvinutých regiónov do 
viac rozvinutých regiónov (EP navrhuje zníženie na 5-8 %)

3) priradenie podielov alokácie fondov pre technickú pomoc (v zmysle čl. 30 návrhu všeob. nariadenia EÚ) – EFRR=3,5 %, KF=2,5 %, ESF+=4 %, 
FST=3,25 %, 

4) uplatnenie pravidiel tematickej koncentrácie pre EFRR pre CP1 a CP2 (na regionálnej úrovni) (čl. 3 návrhu nariadenia o EFRR a KF) – min. 25% 
zdrojov na CP1 a 30% na CP2 v rámci MRR, 85 % na CP1 a CP2 v rámci VRR

5) Stanovenie pomeru rozdelenia alokácie Kohézneho fondu medzi CP2 a CP3 (čl. 5 ods. 2 návrhu všeobecného nariadenia) – ČŠ zabezpečia 
primeranú rovnováhu medzi investíciami do ŽP vs. TEN-T

6) Zohľadnenie podpory udržateľného rozvoja miest (čl. 9 návrhu nariadenia o EFRR a KF) – 8% zdrojov EFRR
7) Ostatné prvky, ktoré je potrebné vziať do úvahy

a) Určenie rozsahu podpory realizovanej prostredníctvom finančných nástrojov
b) Tematická koncentrácia ESF+ (interne v rámci CP4)
c) Podpora cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy (navrhovaný nový článok všeob. nariadenia EÚ) – 30 % EFRR a 37 % KF na úrovni EÚ
d) Miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ (85 % pre MRR a 40 % pre VRR)
e) Komplementarita s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF – tzv. Plán obnovy)



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

Tematická koncentrácia EFRR na regionálnej úrovni

Cieľ politiky

Podmienka tematickej koncentrácie
(% alokácie)

Rozvinutejší región Menej rozvinutý región

1
min. 85

min. 25

2 z toho min. 30 min. 30

ciele 3 – 5 max. 15 max. 45

* bez zahrnutia zdrojov technickej pomoci
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Tematická koncentrácia ESF+

*hodnoty tematickej koncentrácie pre ESF+ vychádzajú zo záverov z politickej dohody o VFR z 21.7. 2020

Priorita

Podmienka tematickej 
koncentrácie
(% alokácie) *

Sociálne začlenenie, vrátane integrácie migrantov 25

Podpora osôb v hmotnej núdzi 2

Aktivity na podporu mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie 

sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy v krajinách, v ktorých ich podiel 

presahuje priemer Únie

10
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Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Cieľ politiky súdržnosti
4. Sociálnejšia Európa

Adaptabilný a prístupný trh práce
• Prístup k zamestnanosti
• Modernizácia služieb zamestnanosti
• Rodovo vyvážená participácia na trhu práce

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
• Odborné vzdelávanie
• CŽV
• Desegregácia

Záruka pre mladých
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Aktívne začlenenie a dostupné služby 
• Deinštitucionalizácia, sociálna integrácia
• Dlhodobá starostlivosť
• Zdravotná starostlivosť 

Potravinová a materiálna deprivácia

Sociálne inovácie a experimenty



Ďakujeme za pozornosť


