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Eurofondový investičný plán 
je pripravený 

Partnerská dohoda SR 
na roky 2021-2027
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Strategický investičný plán Slovenska 
EUROFONDY - Partnerská dohoda SR s EK na roky 2021-2027

Objem:

12,8 mld. €



www.mirri.gov.sk

Do prípravy sme zapojili všetkých aktérov

Pracovné tímy 
pre každý cieľ

(MIRRI SR 
+ odborníci SAV)

Občianskej spoločnosti 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 

zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií

Historicky prvá 
Národná konzultácia k eurofondom 

5 online odborných kôl + 1 kolo pre širokú 
verejnosť – vyše 1 100 účastníkov, 

viac ako 900 zaslaných pripomienok

Pracovná skupina 
Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

94 členov zastupujúcich orgány štátnej správy 
a samosprávy, akademickú obec,  

záujmové združenia a organizácie, 
mimovládne neziskové organizácie

Osobitná spolupráca so zástupcami:

Územnej samosprávy 
SK8, ZMOS, ÚMS

Ministerstiev
Rezortní koordinátori, 

vyše 100 stretnutí
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Finančná alokácia pre SR podľa fondov

Celková alokácia
(v bežných cenách)

*ENRAF nie je súčasťou fondov politiky súdržnosti, je však zahrnutý v PD SR
** údaje z Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020

Názov fondu

Alokácia 

21-27

(mil. €)

Alokácia 

14-20

(v mil. €)**

Rozdiel

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 7 306 7 360 - 0,7%

KF Kohézny fond 2 665 4 168 - 36%

ESF Európsky sociálny fond 2 164 2 168 - 0,2%

FST Fond na spravodlivú transformáciu 459 0 +100%

EUS Európska územná spolupráca (programy Interreg) 223 223 0%

ENRAF* Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond 15,2 15,7 -3%

Spolu 12 832 13 934 -8%

12,8 mld. €
EFRR 
7,30 mld. €
56,9%

Celková alokácia

12,8 mld. €

ESF 
2,16 mld. €
16,9%

KF 
2,66 mld. €
20,8%

FST 
459 mil. €
3,6%

EUS
223 mil. €
1,7%

ENRAF
15,2 mil. €
0,1%



www.mirri.gov.sk

Európske pravidlá, ktoré sme museli dodržať

Povinné uplatnenie pravidiel pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja

• 25% na cieľ Inovatívne Slovensko 
(Inteligentnejšia Európa)

• 30% na cieľ Ekologické Slovensko pre budúce 
generácie (Zelenšia Európa)

• 85% dokopy na inovácie a životné prostredie          
v rozvinutom regióne

Povinné uplatnenie pravidiel pre 
Európsky sociálny fond

• 25% na sociálnu inklúziu

• 3% na materiálnu depriváciu

• 12,5% záruka pre mladých

Povinná podpora cieľov v oblasti zmeny klímy

• 30% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

• 37% z Kohézneho fondu

Rozdelenie alokácie Kohézneho fondu 
medzi cieľ Ekologické Slovensko pre budúce generácie 
(Zelenšia Európa) a cieľ Mobilita, doprava a 
prepojenosť (Prepojenejšia Európa) 

• zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi investíciami 
do živ. prostredia a EÚ koridorov (TEN-T)

Povinná podpora udržateľného rozvoja miest

• 8% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Národnú alokáciu do jednotlivých oblastí sme rozdeľovali podľa:

Legislatívy EÚ
• pravidlá/možnosti

Rozdelenia alokácií 
iných nástrojov
• Plán obnovy a odolnosti

• REACT-EU

• presun v rámci Covid opatrení)

Multi kritérijnej analýzy
• obodovanie investičných priorít na základe metodík

• prienik metodík MIRRI SR a MF SR

• dodržanie legislatívnych pravidiel ako napr.  
podmienky tematickej koncentrácie

• priority EK zo Správy o Slovensku

• priority Národného programu reforiem, 

• priority Programového vyhlásenia vlády

• priority samosprávy

• výsledok Analytického hierarchického procesu...
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5 cieľov Partnerskej dohody na obdobie 2021 - 2027

Inteligentnejšia 
Európa

Zelenšia 
Európa

Prepojenejšia 
Európa

Sociálnejšia 
Európa

Európa bližšie 
k občanom

Inovatívne 
Slovensko

Ekologické Slovensko 
pre budúce generácie

Mobilita, doprava 
a prepojenosť

Sociálne, spravodlivé
a vzdelané Slovensko

Kvalitný život 
v regiónoch
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Navrhované priority

Výskum a inovácie
• spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
• podpora výskumných kapacít
• budovanie infraštruktúry

Digitalizácia
• digitálna a dátová ekonomika 
• inteligentné mestá a regióny
• ultrarýchly internet pre všetky domácnosti

Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov

Rozvoj digitálnych zručností

Inteligentnejšia Európa

Inovatívne 
Slovensko

Financovaný len z EFRR 

Spolu: 1,97 mld. €
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Navrhované priority

Energetická efektívnosť a zníženie emisií 
• riešenia pre podniky, obnova budov

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
• v podnikoch aj v domácnostiach

Rozvoj inteligentných energetických sietí 

Adaptácia na zmenu klímy

Udržateľné hospodárenie s vodou  

Obehové hospodárstvo
• predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia

Ochrana prírody a biodiverzity

Sanácia environmentálnych záťaží 

Podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy

Zelenšia Európa

Ekologické Slovensko 
pre budúce generácie

Financovaný z EFRR aj KF
EFRR: 2,70 mld. €

KF: 1,29 mld. €

Spolu: 3,99 mld. €
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Navrhované priority

Európske koridory
• dobudovanie diaľničných spojení D1 a D3
• výstavba rýchlostných ciest (najmä R2, R3, R4)
• železničná infraštruktúra a uzly 
• vodná doprava

Národná a regionálna infraštruktúra
• cesty I. triedy, križovatky, mosty
• cesty II. a III. triedy
• miestne komunikácie
• cyklodoprava ako pridružená investícia k cestným projektom
• regionálna železničná doprava

Prepojenejšia Európa

Mobilita, doprava 
a prepojenosť

Financovaný z EFRR aj KF
EFRR: 0,92 mld. €

KF: 1,30 mld. €

Spolu: 2,22 mld. €
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Navrhované priority

Trh práce
• prístup k zamestnanosti
• modernizácia služieb
• rodovo vyvážený trh práce

Vzdelávanie
• zvýšenie kvality systémov výchovy a vzdelávania
• lepší prístup k službám 
• celoživotné vzdelávanie 
• rozvoj školskej infraštruktúry

Sociálne služby a zdravotníctvo
• dlhodobá starostlivosť
• kvalitnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť v regiónoch
• integrácia marginalizovaných komunít

Potravinová a materiálna pomoc

Sociálne inovácie a experimenty

Sociálnejšia Európa

Sociálne, spravodlivé 
a vzdelané Slovensko

Financovaný z EFRR aj ESF+
EFRR: 0,85 mld. €
ESF+: 2,08 mld. €

Spolu: 2,93 mld. €
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Navrhované priority

Administratívne a analyticko-strategické kapacity 
miestnych a regionálnych orgánov

Kvalitnejšia verejná správa a otvorené vládnutie 

Bezpečnosť 

Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas

Kultúrne dedičstvo a udržateľný cestovný ruch
• dostupnosť  turistických informácií 
• ochrana a obnova národných kultúrnych pamiatok

Európa bližšie k občanom

Kvalitný život
v regiónoch

Financovaný len z EFRR

Spolu: 603 mil. €
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Musíme čakať na schválenie európskej legislatívy

V súčasnosti sa finalizujú návrhy európskej legislatívy

pre eurofondy 2021 – 2027, ktoré musí následne 

schváliť Európsky parlament.  

Potom SR predloží Partnerskú dohodu 

na schválenie Európskej komisii. 


