VI. KULATÝ STŮL

K BUDOUCNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI
PO ROCE 2020
MMR, 13. února 2019

Program kulatého stolu
Úvodní slovo
Panel 1: Priority České republiky po roce 2020
priority a cíle ČR, politické a specifické cíle Evropské komise, tematická koncentrace, průběžné
podmínky (či další klíčové prvky v nařízeních EU), Strategie regionálního rozvoje a průnik s EU
fondy, zkušenosti a přístup Slovenské republiky

Panel 2: Architektura implementační struktury
architektura budoucích programů, závěry z evaluace architektur ze zahraničí, příprava DoP a
intervenční logika, finanční aspekty, využití EU programů, zkušenosti a přístup Slovenské
republiky

Úvodní slovo

Panel I.

Priority České republiky po roce 2020

Priority České republiky dle Národní koncepce

David Škorňa
Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci

Stavební kameny přípravy období 2021-2027
Evaluace,
analýzy

Legislativa
EU

Metodické
prostředí

MS
Strategie

Zkušenosti

Národní
koncepce

…..

Dohoda o
partnerství

Operační
programy

Legislativa
ČR

Legislativa EU – aktuální stav a úspěchy ČR
AT PRES = schválen blok 1 (programování a plánování) a blok 5 (řízení a kontrola) Obecného nařízení
Důležité změny
• Možnost revize Dohody o partnerství v průběhu programového období
• Programování na 7 let namísto původního konceptu 5+2
• Možnost přesunovat prostředky v programu mezi prioritami (v rámci 1 fondu) do 4 % alokace
programu, do 8 % alokace této PO
• Možnost samostatného programu pro technickou pomoc, rozšíření možností financování TP
• Předkládání predikcí na národní úrovni
• Odstranění přednostního práva EK připomínkovat výběrová kritéria
• Fondy (AMIF, BMVI a ISF) mimo Dohodu o partnerství

Finanční determinanty budoucího zaměření podpory
Možný převod
mimo ESIF (do
InvestEU, European
Urban initiative …

Povinné
podíly na
technickou
pomoc

Povinné
podíly na
fondy

Alokace na
tři kategorie
regionů

Možný
převod mezi
kategoriemi
regionů

Možný převod
mezi fondy
ESIF

Vyšší míry
spolufinancování

Vysoká
koncentrace
prostředků na
1 a 2 cíl

% podíl na
oblast
klimatu

%
prostředků
na rozvoj
měst

Koncentrace
na materiální
deprivaci

Koncentrace
prostředků na
sociální
začleňování

Základní podmínky – „staro-nový“ koncept

Menší počet,
ale vyšší
počet kritérií

Absence
principu
proporcionality

Zpřísnění;
nesplnění =
výdaje
nemohou být
propláceny

Horizontální
(příklady): veřejná
podpora, listina
základních práv,
veřejné zakázky …

Dopad až na
příjemce při
předkládání
projektů

Tematické
(příklady): RIS3,
energetické
úspory, odpady,
VRI, rovnost žen
a mužů

Bez termínu
splnění tj. =
průběžné
splnění !!!

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

Problémy
a potřeby
Milníky
přípravy
Řídící
orgány

Dne 4. února 2019 vláda
Priority

v rámci NKR schválila
národní priority a uložila

Cíle

Operační
programy

úkoly k rozpracování
Dohody o partnerství a
operačních programů

Národní koncepce – vize a globální cíl
Vize
ČR je soudržnou společností 21. století, tedy s ekonomikou konkurenceschopnou jak v evropském,
tak globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu života obyvatel, minimalizuje ekonomické a
sociální nerovnosti, respektuje přírodní a územní limity a úspěšně se adaptuje na globální změny.

Globální cíl

Udržitelný rozvoj ČR a jejích regionů skrze adaptaci společnosti na klíčové evropské a světové
změny, opírající se o inovace, výzkum, vývoj a digitalizaci jako hlavní předpoklady rozvoje a vedoucí
k minimalizaci strukturálních, sociálních a environmentálních nerovností.

≈ CP2:
Zelenější,
nízkouhlíkov
á Evropa

≈ CP3:

≈ CP4:

≈ CP1:
Inteligentněj
ší Evropa

Návrhová část NKR

Propojenější
Evropa

Sociálnější
Evropa

≈ CP5:
Evropa bližší
občanům

PRIORITY
Nízkouhlíková ekonomika
a odpovědnost k
životnímu prostředí

Rozvoj založený na
výzkumu, inovacích a
uplatnění nových
technologií

Vzdělaná a
Dostupnost
sociálně soudržná a mobilita
společnost

Udržitelný rozvoj
území

STRATEGICKÉ CÍLE
Zlepšení kvality životního
prostředí, zavedení
nízkouhlíkové ekonomiky
a adaptace na změnu
klimatu

Výzkumný
a inovační systém
zvyšující
konkurenceschopnost
společnosti v kontextu
technologické změny

Konkurenceschop Efektivní,
ná a soudržná
dostupná
společnost
a k životnímu
prostředí
šetrná doprava

Následují rozpracované SPECIFICKÉ CÍLE s detailním obsahem

Udržitelný
a integrovaný
rozvoj městských
a venkovských
oblastí

Národní koncepce – co bylo a co bude …

• analytická část vč. návrhu tematických oblastí/podoblastí (04–09/2018)

Shrnutí
dosavadního
postupu

• 1. fáze prioritizace tematických podoblastí (září 2018)
• návrhová část NKR (říjen 2018)
• návrh architektury – počet a zaměření OP vč. gesce ŘO (listopad 2018)

• Zpracování karet jednotlivých specifických cílů
Další postup v
roce 2019

• Příprava a realizace II. fáze prioritizace
• Projednání výstupů na relevantních platformách
• Předložení definitivní verze NKR vládě v červenci 2019

Průmět národních priorit s potřebami území

David Koppitz
Ministerstvo pro místní rozvoj – sekce regionální politiky

Strategie regionálního rozvoje 2021+
•

SRR21+ identifikuje, ve kterých tematických oblastech je potřebný územně specifický přístup

•

SRR21+ vstupuje do strategických dokumentů ČR při definování územní dimenze

•

Jednotlivá témata regionálního rozvoje jsou geograficky vymezena v šesti strategických cílech

•

Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území

•

Aglomerace využívající svůj růstový potenciál

•

Hospodářsky stabilizovaná regionální centra

•

Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony

•

Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených
územích

•

Kvalitní plánování regionálního rozvoje

Strategie regionálního rozvoje 2021+
•

Při zpracování resortních strategií / politik / operačních programů bude zohledněna územní dimenze

Průnik s EU fondy po roce 2020
Specifický cíl SRR21+

Typová opatření SRR21+

Zlepšit dopravní
dostupnost
v rámci regionů

Zefektivnit výkon
veřejné správy
a podpořit bezpečné
poskytování
elektronických služeb
občanům

Podoblast NKR

EU fondy po roce 2020

Zajištění koordinace dopravy
v regionu;
Zlepšování stavu komunikací

Dopravní infrastruktura

Opatření částečně
podporovatelné z EU fondů
Kombinace financování
z EU fondů a prostředků ČR

Vytvoření centrálního katalogu
a vyhledávače služeb veřejné
správy

Elektronizace výkonu veřejné
správy,
E-Government a související
infrastruktura

Opatření podporovatelné
z EU fondů
Převážně financování
z EU fondů

Strategie regionálního rozvoje 2021+
Strategie rozvoje
kraje

EU

Regionální
akční plán
kraje
Pouze pro fondy EU
Využití pro program RE:START

SRR 21+
Akční plán 2021-2022
národní a regionální opatření

Národní zdroje
Strategie MAS
- Využití nástroje CLLD

Strategie aglomerací
- Využití nástroje ITI
NIP (strategické projekty)

Ostatní zdroje

Regionální akční plán území kraje
Regionální akční plán území kraje
Pouze pro fondy EU
Výše „obálky“ bude stanovena v % - max. procento
způsobilých výdajů dle dohodnutého, analyticky
podloženého klíče – návrh klíče v přípravě

ŘO pro RAPy stanoví závazné indikátory a čerpání v letech
MMR stanoví % naplňování SRR dle tématu, cílů SRR, území
krajů,...
RAP obsahuje témata: doprava, školství, zdravotnictví...
RAP obsahuje indikativní seznamy projektů, včetně uvedení
výše způsobilých výdajů projektu, naplňující % „alokace“
Projekty musí být ve fázi vysoké připravenosti

Nutno mít i projekty pod čarou jako rezervní

RSK (územní partneři)
Projedná a schvaluje RAP včetně indikátorů a čerpání v
letech
Schvaluje vnitřní dělení a indikativní seznamy projektů
Sleduje naplňování cílů SRR prostřednictvím indikativního
seznamu projektů ve vazbě na SRR

Kraje (samosprávy)
Stanoví seznam potřebných projektů ve svých gescích a
příjemcích (silnice, IZS, krajské nemocnice, krajské školy,…)

Postup
ŘO vypíše výzvu (stejné podmínky pro všechny žadatele)
Hlásí se projekty v souladu s RAP
Musí naplňovat indikátory a nastavený harmonogram čerpání

Integrované přístupy – integrované nástroje
•

Využití současných integrovaných nástrojů pro implementaci SRR

•

Koncentrace podpory do řešeného území, koordinace aktivit a zajištění jejich synergického efektu.

ITI součástí širší strategie MO/aglomerace

Strategie CLLD

Důraz na zjednodušení (zjednodušená
socioekonomická analýza, jednoduchá implementační
část, zjednodušení finančního plánu a indikátorové
soustavy)

Důraz na zjednodušení (nepovinná socioekonomická
analýza, jednoduchá implementační část,
zjednodušení finančního plánu a indikátorové
soustavy)

Aktualizace analýzy problémů a potřeb, definice
odvozených cílů a opatření, nový popis opatření
podpořených z nových OP

Aktualizace analýzy problémů a potřeb, definice
odvozených cílů a opatření, nový popis opatření
podpořených z nových OP

Využití programových rámců pro ITI

Nezávislé programové rámce pro CLLD

Vybrané klíčové projekty součástí strategie

Vybrané klíčové projekty součástí strategie

Rámcová podoba nástroje ITI
Zásadní změny
•

Existence pouze jednoho nástroje ITI – Silná vazba na SRR (strat. cíl 1 a 2 - metropole a aglomerace)

•

Sjednocení pravidel -> nevyužití ZS na úrovni ITI

Proces vyhlašování výzev
•

Snaha o zjednodušení hodnocení na straně všech ŘO (nositel ITI se podílí na hodnocení projektů)

•

Důraz na klíčové (strategické) projekty

•

Možnost realizace nesoutěžních projektů i v průběhu realizace strategie

Monitoring a evaluace
•

Monitorovací zprávy 1x ročně

•

Kontinuita metodiky zpracování evaluací strategií, existence know-how ze strany stávajících nositelů

Rámcová podoba nástroje CLLD
Kontinuita pravidel populační velikosti území MAS a organizační struktury MAS
•

Stabilita MAS (méně náročná, ale kontinuální "standardizace" MAS, stabilní prostorová struktura MAS –
formování tradice jednotlivých MAS)

MAS je především tvůrcem zdrojů a hodnot, ne pouhým přerozdělovatelem peněz
•

Větší důraz na animaci území, aktivaci místních rozvojových zdrojů ze strany MAS

Zjednodušení implementace CLLD
•

Jednodušší strategie a méně náročný proces jejich hodnocení a schvalování

•

Vybrané klíčové projekty součástí strategie

•

Zjednodušení standardizace MAS

•

Průběžné výzvy MAS

•

Jednodušší monitoring, kontinuita metodického nastavení evaluace

Priority v oblasti inovací a digitalizace

Petr Očko
Ministerstvo průmyslu a obchodu – sekce pro digitalizaci a inovace

Priority Slovenskej
republiky po roku
2020

Okrúhly stôl k budúcnosti
politiky súdržnosti po roku 2020
Praha, 13.2.2019

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A
INFORMATIZÁCIU - ÚPPVII
ÚPPVII je ústredným orgánom štátnej správy
zodpovedný za:
 riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním
finančných prostriedkov z fondov EÚ
 oblasť informatizácie
- centrálne riadenie informatizácie spoločnosti
- tvorba politiky jednotného digitálneho trhu,
- rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej
správe pre informačné technológie

 oblasť investícii
- strategické plánovanie
- strategické projektové riadenie vrátane vypracovania
národného strategického investičného rámca

 oblasť regionálneho rozvoja

Regionálny
rozvoj

Centrálny
koordinačný
orgán

ÚPPVII

Investície
Infomatizácia

Postavenie CKO v procese prípravy PO 2021 - 2027
Zákon č. 292/2014 o príspevku z EŠIF, Štatút a Organizačný poriadok ÚPPVII
 CKO zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti v SR
 CKO zabezpečuje prípravu politiky súdržnosti na programové obdobie po roku 2020 a prípravu mechanizmu jej implementácie na
úrovni EÚ a SR, zabezpečuje prípravu PD SR 2021 – 2027 a koordinuje prípravu OP

• Monitorovanie
• Hodnotenie
• Koordinácia
implementácie
výkonnostného
rámca

Monitorovanie a
hodnotenie

Nové
zodpovednosti

CKO

• Schvaľovanie záväzných plánov
OP
• Posudzovanie návrhov výziev OP
• Krízový manažment OP

Metodika
a koordinácia
subjektov

Politika
súdržnosti
• Strategické a koncepčné dokumenty pre
politiku súdržnosti
• Partnerská dohoda 2021-2027
• Budúcnosť politiky súdržnosti
• Spolupráca s V4, EK, partnermi
• Negociácie

Prierezové
priority

• Systém riadenia
a kontroly EŠIF
• Príručky
• Zákon o EŠIF
• RIS 3
• Európske
iniciatívy
• Synergie a
komplementarity

Programové obdobie 2021 - 2027
5 cieľov politiky
súdržnosti

Základné
podmienky

Európsky
semester

Správa o krajine
+ nová príloha:
Investment
guidance
(Pozičný
dokument)

Špecifické
odporúčania Rady
pre krajiny s
investičným
priemetom
Národný program
reforiem

Hlavné medzníky:
 Máj 2018 – zo strany EK zverejnenie legislatívy
pre politiku súdržnosti EÚ
 Do konca r. 2018 (počas AT PRES) uzatvorenie
diskusií k bloku „programovanie“ a „riadenie a
kontrola"
 Február 2019 – zo strany EK zverejnenie Správy
o krajine vrátane prílohy Investment
guidance/následné pripomienkovanie tohto
dokumentu
 R. 2019 - príprava dokumentov na národnej
úrovni s cieľom: začať negociácie s EK po
zverejnení Správy o krajine

Príprava PD a OP na roky 2021 - 2027
Pracovná komisia PPVII
pre prípravu PD SR a OP
SR na PO 2021 - 2027

ÚPPVII, ZMOS, SK8, MF SR, podnikatelia, MVO, akademická obec, expertný tím... + diskusie s
rezortnými stakeholdermi (RO, experti,...)

Partnerstvo pre
politiku súdržnosti
2020+

Rada vlády SR
pre fondy EÚ
2021 - 2027

štátna správa, územná samospráva, akademická obec, záujmové združenia a mimovládne neziskové
organizácie
ÚOŠS (ministri), územná samospráva, akademická obec, záujmové združenia a mimovládne neziskové
organizácie

Odporúčanie
priorít Vláde SR

NPR

Analýza
regiónov

NIP

Prioritizácia
tematických
oblastí ŠF a
KF –
RIS3

Vzor PD - článok 7 návrhu všeobecného nariadenia, príloha II:
tabuľka 1: Výber cieľa politiky s odôvodnením

Strategické
dokumenty

Ex post
hodnotenie
2007 2013

Vybraný cieľ
politiky

[3 500 znakov
na CP]

Program

Fond

Odôvodnenie
výberu cieľa
politiky

Východisková pozícia SR k politike
súdržnosti EÚ po roku 2020
schválená vládou SR 17.1.2018

Hlavné ciele
 Zachovať silnú pozíciu politiky po roku 2020
 Venovať väčšiu pozornosť meniacej sa situácii
jednotlivých regiónov EÚ
 Zachovať strategickú stabilitu politiky po roku
2020 s väčšou mierou flexibility
 Nevnímať politiku súdržnosti ako „núdzovú“
politiku

Prioritné oblasti budúcej podpory z fondov EÚ
 podpora výskumu a inovácií v prepojení na súkromné a verejné
subjekty
 informatizácia spoločnosti
 nízkouhlíkové hospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekonomika
zeleného rastu, ochrana životného prostredia
 rozvoj dopravnej infraštruktúry
 vzdelávanie a odborná príprava
 sociálna inklúzia, podpora rastu a udržania zamestnanosti,
s osobitným dôrazom na integráciu marginalizovaných rómskych
komunít

Proces identifikácie priorít SR pre regionálnu úroveň
Analytické podporné dokumenty
Analýza regiónov SR
na úrovni subregiónov
(kvázi mestské
funkčné regióny)
3.Q 2018

Analýza regiónov SR
na úrovni NUTS 3
3.Q 2018

Hlavné zistenia analýz:
 Pretrvávajúce významné regionálne disparity
 Nevyužitý inovačný potenciál, absencia strategického postupu (RIS)
 Nedostatočný stav dopravnej infraštruktúry
 Nedostatočné riešenie environmentálnych záťaží
 Slabá konektivita v priemysle a službách
 Nedoriešená a slabá integrácia v oblasti školstva a v kvalite vzdelávania

Univerzity

Štátne
organizácie
a podniky

Štátne
inštitúcie
Hlavné
zdroje
údajov pri
príprave
analýz
Výskumné
inštitúcie

Databázy
a registre

Konzultácie so
zástupcami
zamestnávate
ľov a
územnej
samosprávy

Proces identifikácie priorít SR pre národnú úroveň
Strategické
dokumenty

Pripomienky
partnerov

Analýza
regiónov SR
na úrovni
subregiónov

Návrh
priorít
SR

Analýza
regiónov SR
na úrovni
NUTS 3

Východiskový návrh priorít SR
 Vypracovaný v súlade s cieľmi politiky súdržnosti na roky 2021-2027
 Vypracovaný v spolupráci s dotknutými orgánmi a partnermi
 Prezentovaný Európskej komisii 13. decembra 2018 (za EK stretnutie viedol M. HAAG – riaditeľ SecGen)

Návrh priorít SR vs Country Report
Cieľ 1 Inteligentnejšia Európa
Priority SR
 posilniť výskumné a inovačné kapacity
 posilnenie inovačnej výkonnosti
 podpora excelentného výskumu v oblastiach
inteligentnej špecializácie
 rozvoj inovačných aktivít rôznych aktérov a
podpora ich spolupráce
 zlepšovanie inovačného a start-upového
ekosystému, zapojenie MSP do globálnych
hodnotových reťazcov
 dobudovanie elektronických služieb verejnej
správy
 rozvoj digitálnych zručností

Návrh na doplnenie chýbajúcich priorít SR
v Country Report

 Umožniť rozvoj digitálneho riadenia,
zapracovať koncepty SMART do
politík a štruktúr verejnej správy

Návrh priorít SR vs Country Report
Cieľ 2 Ekologickejšia Európa
Priority SR

 znižovanie energetickej náročnosti priemyslu a
verejného sektora
 podpora využívania OZE pri zásobovaní
teplom/chladom
 zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania
pitnou vodou
 dobudovanie čistiarní odpadových vôd
 podpora prechodu na obehové hospodárstvo
 znižovanie znečistenia ovzdušia emisiami
 budovanie a modernizácia systémov včasného
varovania mimoriadnych udalostí
 podpora multimodálnej mestskej mobility

Návrh na doplnenie chýbajúcich priorít SR v
Country Report

 Zlepšenie odpadového hospodárstva,
moderná a ekologická likvidácia
komunálneho odpadu
 Sanácia starých environmentálnych záťaží,
sanácia havarijných zosuvov a svahových
deformácií
 Dobudovanie verejných kanalizácií

Návrh priorít SR vs Country Report
Cieľ 3 Prepojenejšia Európa

Priority SR
 dokončenie chýbajúcich úsekov železničnej a
dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete
TEN-T
 výstavba a modernizácia ciest I. triedy
 elektrifikácia a modernizácia železničných tratí
 výstavba intermodálnych terminálov
 podpora budovania inteligentných dopravných
systémov

Návrh na doplnenie chýbajúcich priorít SR v
Country Report

 Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej
cesty a modernizácia a rozvoj
infraštruktúry verejných prístavov
zahrnutých do siete TEN-T
 Rozvoj národnej stratégie broadband-u
a podpora digitálnej pripojenosti

Návrh priorít SR vs Country Report
Cieľ 4 Sociálnejšia Európa

Priority SR
 podpora integrácie dlhodobo nezamestnaných osôb
 poskytovanie programov vzdelávania a odbornej
prípravy reflektujúc potreby trhu práce
 podpora rovnakého prístupu najmä znevýhodnených
skupín ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej
príprave
 zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
 zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom nových modelov vzdelávania
zdravotníkov

Návrh na doplnenie chýbajúcich priorít SR v
Country Report

 Potreba rozšírenia kapacít a infraštruktúry
základných škôl a ich vybavenia
 Podpora vzdelávacieho systému
nastaveného na podmienky moderného
trhu práce v digitálnej ére

Návrh priorít SR vs Country Report
Cieľ 5 Európa bližšie k občanom

Priority SR
 podpora smerovaná do regiónov (na úrovni
VÚC) a mestských funkčných území (na miestnej
úrovni tvoriacich obcami na periférii
rozvojového centra - mesta)
 podpora na základe originálnych kompetencií
územnej samosprávy (akými sú napr. budovanie
cyklotrás, vodovodnej a kanalizačnej siete,
sanácia starých environmentálnych záťaží,
dobudovanie odpadového hospodárstva, obnova
kultúrneho dedičstva, apod.)

Návrh na doplnenie chýbajúcich priorít SR v Country
Report
 Investičné potreby určené na podporu integrovaného
sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho
rozvoja, vrátane revitalizácie a rozvoja kultúrneho
dedičstva a prírodného potenciálu ako aj bezpečnosť
v mestských a vo vidieckych oblastiach

2.Q/2019

Analýzy regiónov SR
na úrovni NUTS3 a
subregiónov
(východiskový podklad na
diskusiu)

2.Q/2019

Návrh mechanizmu
prerozdelenia finančných
prostriedkov politiky
súdržnosti na regionálnu
a subregionálnu úroveň

Prioritizácia tematických
oblastí ŠF
a KF(identifikácia priorít
pre strategické projekty
a priorít pre regionálnu
úroveň)

2019

Diskusia k návrhu východísk
na prípravu programového
obdobia 2021-2027

Negociácie s EK o budúcej
podobe Partnerskej
dohody SR a OP

2.Q/2019

4.Q/2018

4.Q/2018

Harmonogram prípravy PO 2021 – 2027 v SR

Návrh územnej
dohody

Česká republika –
Evropský semestr 2019
Zdeněk Čech
Zástupce vedoucí
Zastoupení EK v České republice

Praha, 13.2. 2019

Prezentace
13/2/2019

•
•
•
•

Evroský semestr/doporučení - představení
Makroekonomický kontext – EU a Česká republika
Evropský semestr 2019 a "koheze"
(Q&A)
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Proč EU Semestr/doporučení?
1. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA JE PŘEDMĚTEM "SPOLEČNÉHO ZÁJMU"
• Čl. 121 TFEU
• Kontext hospodářské krize 2008-9
2. EU SEMESTR
• Technická analýza and politický proces (Rada EU/ EUCO)
• Výměna zkušeností/ "benchmarking"
• Ostatní politiky/ vazba na kohezní politiku
3. EVROPSKÁ KOMISE - vstup
• Analýza / expertíza
• Instituce EU  Čl. 2 TFEU (Cíle Unie): " (…) posílit hospodářskou a sociální kohezi".
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On the way towards recommendations…
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MAKROEKONOMICKÝ KONTEXT EU:
1. HOSPODÁŘSKÝ RŮST A VEŘEJNÉ FINANCE
• HDP EU roste již posledních šest let
• Všechny země EU rostly v roce 2018 (HDP okolo 1,9%) a podobné očekávání rovněž pro roky
2019-20 (1,5 a 1,8%)
• Zaměstnanost na historickém maximu (239 mil.), +15,2 mil. nových pracovních míst od
krize
• Zlepšení veřejných financí – deficit (EZ) z -6,2% (2013) na 0,6% (2018), veřejný dluh poklesl
o 7 procentních bodů v letech 2015-18.
2. INVESTICE
• Poprvé od roku 2007, investice by měly růst ve všech zemích EU v roce 2019
• #InvestEU – plán pomohl k investicím ve výši EUR 371,2 mld. a vzniku 750,000 nových
pracovních míst (k 11/2018)
3. MEZINÁRODNÍ OBCHOD
• Nová obchodní dohoda s Japonskem
• Velký potenciál dohody: EU exporty do Japonska ca EUR 80 mld., odhadovaný růst díky
smlouvě o ca 13%.
42
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EU SEMESTR V ČESKÉ REPUBLICE
1. NÁRODNÍ PROCES
• Kulaté stoly (Národní program reforem)
• Koordinace (Úřad vlády)
• Zapojení Parlamentu ČR

2. EVROPSKÁ KOMISE – TZV. "COUNTRY TEAM"
• tzv. Country Team – zástupci generálních ředitelství (analýza, expertíza)
• Zastoupení EK – součást teamu
3. COUNTRY REPORT/DOPORUČENÍ (CSRs)
• Proces/dialog
• Implementace reforem
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MAKROEKONOMICKÝ KONTEXT ČESKÁ REPUBLIKA:
1. SOLIDNÍ RŮST HDP
• Těsně pod 3% (2018-2020)
• Investice v roce 2018: poměrně solidní příspěvek k růstu HDP (automatizace, růst
veřejných investic)
2. TRH PRÁCE
• Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU (okolo 2.5%), míra zaměstnanosti okolo 80%
• Nedostatek pracovních sil  úzké hrdlo ekonomiky?
• Stále určitý prostor zvýšit nabídku pracovní síly (doporučení EU Semestru v minulých
letech)
3. CENY
• HICP inflace v blízkosti cíle ČNB v letech 2019-20
• Relativně rychlý růst cen nemovitostí
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Česko a konvergence životní úrovně (vůči EU-28)
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INVESTICE*
1. POMĚRNĚ POZITIVNÍ VÝHLED
• Podpora z ESIF i v dalších letech (viz níže), (stále)
relativně nízké úrokové sazby
• Automatizace: substituce práce/kapitál
• Nízké investice do bydlení (jak dále?)
2. VÝZVY
• MSP dobrý přístup k financování, ale venture
capital relativně nerozvinutý
• ESIF – některé sektory relativně pomalý náběh v
období 2014-20 (energetická účinnost, digitál)
• Stavební/povolovací řízení
• Prostor pro větší využívání #InvestEU

*Zdroj: EU Semestr/Country Report 2018
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ESIF IMPLEMENTACE (K 30/9/2018, DG REGIO)
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EVROPSKÝ SEMESTR 2019 A KOHEZNÍ POLITIKA
1. EVROPSKÝ SEMESTR 2019 – ANALÝZA INVESTIČNÍCH POTŘEB
• EU Semestr 2019: důraz na analýzu investičních potřeb
• Posílení synergií mezi EU Semestrem a kohezní politikou
• Analýza investic – podklad dialogu "programovaní" ESIF 2021-2027
2. COUTRY REPORT 2019
• K dispozici: 27. únor 2019
• Pracovní dokument útvarů EK  analýza investičních potřeb
3. DIALOG
• Konzultace Country Team EK – Praha, listopad 2018
• Kontakt: ZEK Praha, Stálé zastoupení Brusel
• Prezentace analýzy Country Report a vazby na kohezní politiku: Praha, 28/2-1/3
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Česká republika
Debata – investice s prorůstovým potenciálem?

(DOPRAVNÍ)
dDD
INFRASTRUKTURA

LIDSKÝ
KAPITÁL

SILNÉ
INSTITUCE

PODPORA
INOVACÍ

?
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Diskuse

Panel II

Architektura implementační struktury

Návrh Dohody o partnerství a operačních programů

David Škorňa
Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci

Architektura 2021-2027 - východiska
Výchozí hypotézy …
• Máme systémové problémy, abychom navrhli větší změny ?
• Jak ovlivní snížení obálky pro ČR nastavení implementace ?
• Ovlivňují nastavení implementace nové prvky v EU legislativě ?
• Ukazují nám výsledky, evaluace a analýzy potřebu významně cokoli měnit?

Prvky pro rozhodování …
• Zajištění kontinuity, stability a předvídatelnosti.
• Plynulý přechod a nutnost rychlé adaptace (N+2 namísto N+3).
• Lepší propojení strategické/politické a implementační linie.
• Využití fungujících procesů, kapacit a znalostí, kontaktů.

Architektura 2021-2027 – návrhy programů

+ Operační program
Rybářství

Dohoda o partnerství 2021-2017

Formu
určuje
nařízení EK;
obsah a
kvalitativní
rozměr my

Strategické
směřování
ČR v další
„dekádě“
prostředni
ctvím EU
fondů

Formulace
výsledků a
dopadů,
které
chceme a
očekáváme

Musí být
vidět
posun či i
změna,
kterou
chceme
dosáhnout

Nesmí být
jen „papír“,
ale
opravdová
strategie
(po celou
dobu
implement
ace)

Jde o
základní
stavební
kámen pro
partnerství
ve fondech
v ČR

Půdorys pro
nastavení
průniků a
synergií na
EZFRV, Unijní
programy,
další zdroje

Operační programy – intervenční logika
Čeho a proč
chceme
dosáhnout?
Jasná
intervenční
logika; s
ohledem na
reálné potřeby a
specifika území.

Operační programy – další východiska úspěšné přípravy
Koncentrace na významné
oblasti a potřeby; jasné
přínosy
Zohlednění územních
specifik (problémů, výzev,
růstového potenciálů)

Volba formy podpory projektů
(dotace, finanční nástroje,
integrované nástroje)

Ověřená absorpční kapacita a
poptávka z řad příjemců;
připravenost projektů

Určení ukazatelů, milníků a
k tomu určených hodnot
dle reálného plánu

Využití zkušeností, poučení se z
chyba; práce s výsledky z
čerpání v období 14-20

Nastavení rozhraní mezi OP,
synergií a doplňkovosti a
stanovení koordinačních
mechanismů

Plánování rozpočtu, míra
spolufinancování, využití
dalších zdrojů (příp. i blending)

Zajištění souladu s Dohodou o
partnerství, legislativou a
pravidly na národní úrovni.

Zajištění účinného,
efektivního,
transparentního
systému podpory

Zachování
funkčních
prvků;
revidování či
odstranění
nefunkčního a
zbytného

Zahrnutí
prvků
potřebných
pro DoP a OP
(po vzájemné
diskusi s
partnery

Využití stávajících
mechanismů a
nástrojů a
nezavádění nových
prvků

… a toto
dosahovat na
všech úrovních
– od nařízení,
přes jednotné
metodické
prostředí po
pravidla a
podmínky na
úrovni řídících
orgánů

Dalšími klíčovými prvky

Metodické prostředí 2021-2027
Včasná příprava jasných a
předvídatelných pravidel a jejich
stabilita v čase

Jasné role a kompetence
Jednotná terminologie a
postupy
Důraz na sdílení dobré praxe a
flexibilitu systému
Orientace na problematické prvky
- snížení míry chybovosti

Princip partnerství

Využití unijních programů – novinky EK

Unijní programy
2021+: nové +
posilování
(nejvýrazněji
Erasmus+,
Horizon Europe,
CEF a AMIF)

Obecné nařízení
EK - čl. 4
požadavek na
koordinaci a
doplňkovost
nástrojů, ze strany
EK roste důraz na
dosahování
synergií mezi ESIF
a programy EU

EK slibuje silné
synergie ESIF
např. se Single
Market Program,
Erasmus+ a
Digital Europe
Program, Seal of
Excellence po
roce 2020 v cca
10 programech

InvestEU jako
nový nástroj na
sdružení
programů
řízených EK
(zjednodušení
přístupu k
financování a
snížení
administrativní
zátěže)

European
Innovation
Council = nová
součást Horizon
2020 (Horizon
Europe) pro
podporu
excelentních
evropských
inovátorů

Využití unijních programů
Cíle a zároveň výzvy
• Větší zapojení ČR do využití EU programů
• Snaha o harmonizaci pravidel napříč evropskými fondy ve vztahu k EK
• Efektivnější sdílení informací v rámci ESIF, mezi ESIF a unijními …
• Koordinace a propojování unijních programů a ESIF
• Podpora národních kontaktních míst; motivování příjemců
• Zviditelnění v EU, síťování a hledání partnerů v zahraničí
• …

Partnerství …

Opravdový dialog

Zájem,
důvěra,
zodpovědnost

Pracovní
týmy a
skupiny

Propojení řízení,
Využití
koordinace;
nových
policy (státmetod
území); rozpočtu
a jiných znaků komunikace

Vyjednávání a
komunikace s
Evropskou
komisí

Podkladová studie
pro přípravu systému
implementace období 2021+
4. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti
MMR 13. února 2019

Agenda

01
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Shrnutí hlavních závěrů v
kontextu situace v ČR
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Vybrané příklady přístupu k
implementaci ESIF

04

Doporučení pro ČR
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Představení studie
Kontext
Vzhledem k výzvám, kterým budou čelit Evropské strukturální a investiční fondy
(ESIF) v ČR v období 2021+, je nutné získat co největší přehled o tom, jaké
implementační struktury a s tím související náležitosti existovaly a existují napříč
EU a jaké mají jednotlivé modely implementační architektury výhody a nevýhody.

Hlavní cíle studie:
Získat zkušenosti a poznatky o různých typech implementačních struktur
ze zahraničí
Vytvořit přehled typů implementačních struktur s jejich přínosy, riziky a
plánovanými změnami po roce 2020
Vytvořit na základě získané evidence varianty pro ČR, jakožto inspiraci a
příklady dobré praxe pro nastavování implementační struktury pro
období 2021+
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Představení studie
1. Fáze (06/2018)

2. Fáze (11/2018)

3. Fáze (2/2019)

Desk Research
Rozhovory

Desk Research,
řízené rozhovory a fokusní skupiny

Syntéza poznatků, workshop a
expertní posouzení

Základní typologie
implementačních struktur

Případové studie vybraných
typů impl. struktur a témat

Vhodné modely impl.
architektury pro ČR

1. Architektura ESIF
►

►

►

Přehled o všech členských
státech EU

EE SI PT DE
HU

2. Finanční nástroje

Generalizovaná typologie
možných přístupů k
architektuře ESIF ve formě
karet jednotlivých
členských zemí EU

3. Územní dimenze a
využívání integrovaných
nástrojů

Výběr případových studií
pro 2. fázi

4. Legislativní úprava ESIF

SI

PL

DE

► Prezentace závěrů
► Karty jednotlivých států

LT

2. Služby poskytované
institucemi IS
3. Umístění subjektů IS

PT DE SE

PL

1. Struktura – počet a typ OP, ŘO,
ZS, vztahy mezi institucemi

LV

► 14 případových studií
ze jednotlivá témata a
státy

4. Monitoring pokroků v
implementaci a dosahování
výsledků

5. Zapojení integrovaných a
finančních nástrojů
6. Doporučení pro právní ukotvení

► Přehled možných variant
nastavení implementační
struktury po roce 2021+
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Shrnutí hlavních závěrů v kontextu situace v ČR
Volba implementační struktury závisí na charakteru a
velikosti dané země i cílů, jež jsou implementovány
Vysoce koncentrovaná

Decentralizovaná

Maximálně 2 tematické operační programy
AT

CY

DK

EE

HR

LT

LU

LV MT

SI

Tematicky diverzifikovaná

Implementační
struktury dle počtu a
typu OP

Implementace převážně prostřednictvím
tematických OP a pouze doplňkově skrze
ROP (< 15 % alokace)
BG HU

IE

RO

SK

CZ

Implementace převážně prostřednictvím
regionálních programů (> 80% alokace),
doplněné o několik tematických programů s
menší alokací
BE

DE

FR

UK

Kombinovaná

Implementace prostřednictvím kombinace

tematických a regionálních OP
EL

ES

FI

IT

NL

PL

PT

SE
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Shrnutí hlavních závěrů v kontextu situace v ČR
Tematicky diverzifikovaná varianta

+

Implementace převážně prostřednictvím tematických programů

►

►
►

Operační programy jsou v gesci
liniových ministerstev zajišťujících
tvorbu a realizaci programu po
odborné stránce
Silná pozice ministerstev jakožto
řídicích orgánů
Kontinuita a návaznost na
stávající systém

►

►
►

-

Vyšší nároky na koordinaci
jednotlivých aktivit a zajištění
jednotného přístupu k příjemcům /
žadatelům
Celkově vyšší náklady na
implementační strukturu
Otázka zapojení územních celků do
implementace ESIF

Varianta často využívaná novými členskými zeměmi EU s relativně vysokou
alokací i důležitostí ESIF pro rozvoj a investice
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Shrnutí hlavních závěrů v kontextu situace v ČR
Vysoce koncentrovaná varianta

+
►
►

►

Maximálně 2 tematické operační programy

Centralizace a zefektivnění řízení
ESIF
Nižší administrativní náklady díky
úsporám z rozsahu
Ministerstva jakožto gestoři politik
mají roli zprostředkujících subjektů
a mohou více prostoru věnovat
obsahovým otázkám
Příprava na snížení alokace v
budoucnu

►

►
►

►
►

Možné oslabení vlivu ministerstev
na samotnou realizaci projektů
Úspěšnost implementace závisí na
síle a kvalitě klíčové instituce,
obvykle řídicího orgánu
Výrazná změna rolí jednotlivých
aktérů oproti minulému období
Zachování třístupňového systému
implementace

-

Varianta vhodná a často využívaná menšími členskými státy s relativně nízkou
alokací a regionálním členěním
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Vybrané příklady přístupu k implementaci ESIF
Výrazná autonomie řídicích orgánů
 Značná autonomie řídicích orgánů v
nastavování a vymáhání pravidel ESIF
 Technické a administrativní aktivity přesunuty do
Státního centra sdílených služeb.
 Centrum zastřešuje všechny typy dotací (ESIF,
národní atd.) a plní souběžně role ŘO,
implementujícího orgánu a PCO.
 Poskytuje i další průřezové služby pro státní
správu, jako např. vedení účetnictví.

 Kompetence k šetření a výkladu nesrovnalostí,
včetně vymáhání dotčených prostředků
 Silnější pozice vůči auditnímu orgánu
 Koordinace pouze na úrovni zajištění
požadavků Nařízení
 Snaha o sladění s dotacemi z národních zdrojů

Státní centrum sdílených služeb

Specifický zákon o ESIF
 Jednoznačné určení kompetencí jednotlivých
institucí, úprava všech souvisejících práv a
povinností na jednom místě

x

Přesun národního koordinačního orgánu v
průběhu období 2014 – 2020

 Zúžení výkladového prostoru pro příslušné
orgány v rámci řešení sporů

x

Výrazné posílení centralizace oproti období
2007 – 2013, oslabení role regionů

 Definování nesrovnalostí a postupu jejich
řešení

x

Nejasnost v rozdělení kompetencí a možný
překryv aktivit, zejména v případě kontroly

x

Dlouhý čas potřebný pro přípravu zákona a
projednání se všemi partnery

Překotné změny implementační
struktury
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Doporučení pro ČR
Stabilita a kontinuita
 Vyhnout se překotným změnám
 Opírat změny o objektivní analýzy vyhodnocující dosavadního
fungování.

 Důsledně dbát na maximální snahu udržet stávající pracovníky a volit
vhodný systém motivace k tomuto účelu

Dlouhodobý pohled
 Změny by měly brát v potaz i delší horizont, než je jedno období.
 Již nyní rozmyslet případné změny implementační struktury v
případě budoucího radikálnějšího poklesu alokace
 Dílčí kroky již nyní mohou usnadnit provedení výraznější změny
v budoucnu

Neformální komunikace
 Posilovat zejména neformální komunikaci mezi jednotlivými subjekty

implementační struktury
 Dobré vztahy mezi klíčovými zástupci jednotlivých orgánů mohou přispět
k řešení problému i bez složitých paragrafů
 Koncentrace institucí implementační struktury může tento efekt podpořit

Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+ | Strana 71

Úvahy při přípravě IROP II

Rostislav Mazal
Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídící orgán IROP

Finanční aspekty politiky soudržnosti v ČR
2021 – 2027
Michal Částek

VI. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
13. února 2019

Harmonogram přípravy VFR 2021+
• Balík návrhů k VFR 2021-2027 představen 2. května 2018
• Přelom května a června 2018 – návrh legislativy k jednotlivým rozpočtovým
programům na období 2021-2027
• V současnosti - příprava negociačního balíčku – závěry Evropské rady
• Evropská rada – politická dohoda o VFR
–
–
–
–

červen 2018 – první výměna názorů (harmonogram)
prosinec 2018 – první politická debata
červen 2019 – první závěry
podzim 2019 – dohoda o VFR (preference EK = říjen 2019)

Negociační balíček - závěry Evropské rady
•

Celkový objem prostředků na VFR 2021+, prostředky na jednotlivé výdajové kapitoly + klíčové
programy

•

Hlavní finanční podmínky pro implementaci
– Kohezní politika:
• míra spolufinancování,
• pravidlo zrušení závazku - tzv. N+3,
• Předfinancování

•

Financování rozpočtu EU – zdroje financování, rabaty (slevy pro vybrané ČS)

•

Závěry Evropské rady se následně překlopí do legislativních návrhů – nařízení k VFR,
sektorová legislativa (ke kohezní politice a dalším politikám)

Kohezní politika v negociačním balíčku
Klíčové finanční aspekty kohezní politiky:
•

Alokace na celou kohezní politiku a na jednotlivé cíle

•

Alokační kritéria pro jednotlivé fondy a obálky pro členské státy (vč. záchranné sítě a
zastropování alokací),

•

Alokační metoda pro určení podpory na jednotlivé cíle, typy regionů a fondů (vč.
referenčního období)

•

Definice a výše alokace pro jednotlivé kategorie regionů

•

Míry spolufinancování, předfinancování, pravidla zrušení závazku (n+x), tematická
koncentrace

Sektorová legislativa (CPR, ERDF + CF, ESF+, ETC) – řeší implementační podmínky
kohezní politiky

Kohezní alokace ČR dle fondů - návrh EK
Fond/Alokace (mil. EUR, b.c.)
ESF*
ERDF
CF (celkem)
z toho převod do CEF

1 117

1 563

CF po převodu do CEF

6 140

4 881

340
23 008

314
20 019

ETC
Celkem

*

2014-2020 2021-2027
3 467
2 737
11 944
10 524
7 257
6 444

2014-20 ESF včetně YEI, FEAD;
2021-27 ESF+

Členění regionů ČR v období 2021+
Regiony/HDP na obyv. průměru EU
Méně rozvinuté regiony
Severozápad
Střední Morava
Severovýchod
Moravskoslezsko
Přechodové regiony
Jihozápad
Střední Čechy
Jihovýchod
Rozvinutější regiony
Praha

ø 2014-2016
< 75%
64,5%
72,2%
72,6%
74,1%
75% - 100%
77,6%
80,4%
82,1%
> 100%
182,5%

Míra EU spolufinancování
Návrh EK na období 2021-2027
Kategorie regionů/EU spolufin.
Méně rozvinuté regiony
Přechodové regiony
Rozvinutější regiony

2014-2020
85%
80% / 60%
50%

2021-2027
70%
55%
40%

Kohezní politika v ČR v kontextu
VFR 2021-2027
• Snížení alokace oproti 2014-2020
• Vyšší míra národního spolufinancování => vyšší finanční účast konečných
příjemců
• Tlak na rychlejší čerpání
• Vyšší možnost převodů mezi fondy a kategoriemi regionů?

Kohezní politika v ČR v kontextu
VFR 2021-2027
• Rozdělení alokací na operační programy v kontextu VFR musí primárně
respektovat:
– Celkovou alokaci, alokaci na fondy a kategorie regionů - rozhodnout o
případných převodech
– Podmínky tematické koncentrace

– Připravenost projektů a tlak na rychlejší čerpání

Architektúra
implementačnej
štruktúry v
podmienkach SR

Okrúhly stôl k budúcnosti politiky
súdržnosti po roku 2020
Praha, 13.2.2019

Technické a politické vyjednávania medzi EK a SR
(negociácie o príprave a obsahu PD a OP 2021 - 2027)
Schválenie
PD a OP

Zverejnenie „Investment Guidance“
- Pozičného dokumentu EK
príprava Partnerskej dohody a operačných programov
2021 -2027

1. január
2021

február
2019

Gestor koordinácie a prípravy
PD a OP 2021 - 2027

Partnerstvo
Rada vlády SR
pre politiku
súdržnosti 2021
- 2027

Pracovná
komisia PPVII
pre prípravu PD
SR a OPSR na
PO 2021 - 2027

Partnerstvo pre
politiku
súdržnosti
2020+

Príprava PD a OP na roky 2021 - 2027
NPR na základe
Správy o krajine
+príloha
Investment
guidance

5 cieľov politiky súdržnosti
1. Inteligentnejšia Európa (45 % z EFRR)
2. Ekologickejšia Európa (30 % z EFRR)
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

Analýzy
regiónov na
úrovni VÚC a
na úrovni
subregiónov

NIP
Prioritizácia
tematických
oblastí ŠF a KF
– ako vstup do
analytickej
časti PD SR

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

RIS3

Ex post
hodnotenie
2007 2013

Partnerstvo – doteraz realizované aktivity
 Pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“
zriadená február 2017
štátna správa
územná samospráva
akademická obec

podnikateľská sféra
záujmové združenia
mimovládne neziskové organizácie

Zasadnutia:
23. 3. 2017
14. 6. 2018
19. 11. 2018

Činnosti:
 Dotazník k budúcemu smerovaniu politiky súdržnosti EÚ, ako základ pre
vypracovanie Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ
po roku 2020 (schválený vládou SR v januári 2018)
 Verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020 v
rámci Siedmej kohéznej správy
 Pripomienkovanie a diskusia k regionálnym analýzam a subregionálnym
analýzam (na úrovni mestských funkčných území)

Partnerstvo – doteraz realizované aktivity
 Pracovná skupina „Pracovná komisia PPVII pre prípravu PD SR a OP SR na PO 2021 - 2027 “
zriadená január 2019
ÚPVVII
ZMOS
zástupca územnej samosprávy
zástupca podnikateľskej sféry
zástupca akademického sektora
zástupca NGO
expertný tím

Zasadnutie:

Činnosti:

5.2.2019

 Predstavenie pohľadu expertného tímu pracovnej komisie
na rozsah a zameranie podpory v rámci jednotlivých cieľov
politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027

Príprava nového programového obdobia
v podmienkach SR
v roku 2019
Prioritizácia v rámci 5 cieľov
Február - Zverejnenie „Investment Guidance“
- Pozičného dokumentu EK
22. Marec – Predstavenie „Investment
Guidance“ EK v SR - Bratislava

Príprava odborných podkladov (argumentácie)
pre negociácie s EK o rozsahu a zameraní
podpory v rámci jednotlivých cieľov

Prioritizácia v rámci 5 cieľov

Príprava nového programového obdobia
v podmienkach SR
v roku 2019
Základné podmienky
Pripravovaný materiál „Spôsob uplatnenia základných
podmienok pri príprave implementačného mechanizmu
politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR“
 mechanizmus uplatňovania a vyhodnocovania
plnenia základných podmienok v SR
 určenie zodpovednosti jednotlivých ústredných
orgánov štátnej správy za plnenie a vyhodnotenie
základných podmienok

Systém plnenia základných podmienok

Príprava nového programového obdobia
v podmienkach SR
v roku 2019

Systém implementácie politiky súdržnosti v SR
a príprava PD a OP

Návrh usporiadania orgánov
zodpovedných za implementáciu PD
a OP 2021- 2027
Návrh prioritných oblastí pre
projekty strategického významu v
programovom období 2021-2027
Systém podpory regiónov:
•

•

Návrh mechanizmu prerozdelenia finančných
prostriedkov politiky súdržnosti EÚ na regionálnu a
subregionálnu úroveň
Návrh územnej dohody

Príprava PD a OP

Proces výberu priorít
NIP/iné strategické
dokumenty
Podmienenosť
výberu
Neoprávnené
aktivity z fondov
EÚ
Potenciálne
oprávnené aktivity
z fondov EÚ

Legislatíva

Správa o krajine +
príloha, CSR

Finančná alokácia

RIS3 (avšak v NIP-e je
minimum aktivít pre výskum
a inovatívnosť)

Projekty
strategického
významu

Proces výberu priorít pre regionálnu a subregionálnu úroveň
Analýza regiónov
SR na úrovni:

Prioritizácia - na základe
princípu partnerstva a
prieniku prístupov zhora
nadol a zdola nahor

Priority na úrovni
kompetencií VÚC
NUTS 3 (VÚC)
Subregióny
(Funkčné mestské
regióny-FMR)

Spoločné riešenia medzi
centrom a perifériou
Priority pre infraštruktúru
na úrovni obcí

Územná dohoda medzi
národnou, regionálnou a
miestnou úrovňou

Výška alokácie na VÚC a
FMR
Postavenie a právomoci územnej
samosprávy v implementácii IROP

 Jún 2016 - začiatok prác
 Cca 800 strán vrátane príloh
 Terénny výskum, spolupráca s expertmi
SAV, akademici, ministerstvá a územné
samosprávy, ŠÚ SR

 EK ocenila zaslané závery analýz
 Spolupráca so sociálno-ekonomickými
partnermi – ide o otvorený dokument
upravovaný na základe diskusií

Identifikácia spoločných strategických
cieľov v oblasti plánovania PS

Garancia financovania prijatých opatrení,
zvýšenie motivácie a efektivity čerpania
fondov EÚ

Integrovaný regionálny operačný program
Strategické dokumenty regiónu/subregiónu

Finančné nástroje v programovom období 2021-2027
Navrhované oblasti podpory pre FN riadené
na národnej úrovni - SIH
 podpora malých a stredných podnikov
 cez dlhové nástroje (úvery a záruky)
 rizikový kapitál (venture kapitál a start-upy),
 energetická efektívnosť bytových domov (cez banky
alebo ŠFRB)
 energetická efektívnosť verejných budov (za
použitia schém GES)
 obnoviteľné zdroje energie
 odpadové hospodárstvo
 sociálna ekonomika (mikropôžičky, záručné schémy
a rizikový kapitál)

Finančné nástroje v programovom období 2021-2027
Priority SR v oblasti finančných nástrojov
 vytvorenie väčšej flexibility pri kombinácii grantov s
finančnými nástrojmi v jednej operácii

 zjednodušenie výberových procesov, či už na úrovni
orgánov vykonávajúcich finančné nástroje alebo
konečných prijímateľov
 zrovnoprávnenie pravidiel uplatňovaných na
národné finančné nástroje s programom InvestEU

Koordinácia priamo riadených programov
Cieľ

Európska
komisia

• zvýšiť zapojenie subjektov zo Slovenskej
republiky do priamo riadených programov EÚ;
Národné
kontaktné
body

Riadiace
orgány

• podporiť synergické efekty medzi jednotlivými
finančnými zdrojmi.
Plánované kroky

Úrad
podpredsedu
vlády SR pre
investície a
informatizáciu

• analýza súčasného stavu;
• príprava koordinačného mechanizmu;
• implementácia komunikačnej stratégie
(spoločné podujatia, workshopy, informačná
kampaň).

Verejnosť

Diskuse

Shrnutí klíčových bodů

Nejbližší klíčové milníky na národní úrovni
Zveřejnění
Country
Reportu 2019

03/2019

Návrh
nového
jednotného
metodického
rámce

Evropské volby
(parlament,
komise)

Informace o
postupu
vyjednávání
evropské
legislativy

05/2019

06/2019

Vydání
Společných
doporučení
Rady pro rok
2019

Závěry Rady
(rumunské
předsednictví)

Finální verze
Národní
koncepce

Závěry Rady
(finské
předsednictví)

Návrh Dohody
o partnerství
Návrhy
operačních
programů

07/2019

12/2019

03/2020

Informace o
přípravě
Dohody o
partnerství a
operačních
programech

Pravidla řízení
a koordinace
Dohody o
partnerství

Za MMR i vystupující experty
děkujeme za pozornost
www.mmr.cz; www.dotaceeu.cz;

