Názov projektu: : „Podujatia SK V4 PRES 2 new“
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Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Slovinska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska v
oblasti politiky súdržnosti prostredníctvom organizácie viacerých podujatí počas slovenského
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (ďalej len „SK V4 PRES“) v období od 1. 1. 2019 do 30. 06. 2019.
Aktivity projektu sú spojené najmä s realizáciou pracovných stretnutí vo formáte V4+4 zameraných na
oblasť politiky súdržnosti EÚ, vrátane procesu negociácií o mechanizme implementácie tejto hlavnej
investičnej politiky EÚ na obdobie 2021 - 2027. Predpokladáme uskutočnenie troch podujatí (do 30.
06. 2019), a to formou pracovných stretnutí a rokovaní, konferencie, workshopov a seminárov na
expertnej úrovni a na úrovni zástupcov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ aj na
vysokej úrovni. Prínosom projektu bude rozvoj spolupráce krajín V4+4 v oblasti politiky súdržnosti a
hľadanie spoločných riešení a podpory k aktuálnym otázkam spojených s implementáciou tejto politiky
EÚ a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj prípravou politiky súdržnosti EÚ na
obdobie 2021 - 2027, ktoré bude možné presadzovať na úrovni členských štátov a inštitúcií EÚ. Diskusie
sa budú zameriavať aj na aktuálne otázky v oblasti efektívnosti a transparentnosti implementácie EŠIF
a ďalšom zefektívnení a zjednodušení systému realizácie fondov EÚ na obdobie 2021 - 2027 na úrovni
EÚ a SR. Dôležitým cieľom projektu bude zároveň hľadanie spoločných názorov
a postojov pre diskusiu o výmene skúseností a hľadaní možností na posilnenie prepojenia inteligentnej
špecializácie a medziregionálnych inovatívnych investícií. Prostredníctvom aktivít projektu sa v
prostredí krajín V4+4 umožní spoločná koordinácia postupov, výmena príkladov dobrej praxe a
skúseností, výmena analytických, strategických a metodických prístupov, ako aj argumentačnej
základne pre proces negociácií k politike súdržnosti na obdobie 2021 – 2017 na úrovni členských štátov,
Rady EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Slovenská republika, z pozície predsedajúcej
krajiny vo V4, tak bude mať príležitosť významným spôsobom formovať diskusiu o mechanizme politiky
súdržnosti na programové obdobie 2021 - 2027 na úrovni EÚ. Výsledky jednotlivých aktivít budú slúžiť
aj ako súčasť argumentačnej základne pri presadzovaní pozície SR v rámci negociácií k návrhom
legislatívnych predpisov EÚ, ako aj pri príprave hlavného strategického dokumentu SR a programových
dokumentov SR pre využívanie fondov EÚ na obdobie 2021 - 2027.
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