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Formálne schvaľovanie na národnej úrovni
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2021-2027

Vláda SR

EK – zaslanie 
cez SFC

• 24. február  – 10. marec 2022 (10 pracovných dní)
• súčasne komunikované prostredníctvom e-mailu členom PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
• 426 doručených pripomienok (z toho 278 zásadných), 3/4 úplne a čiastočne akceptovaných

• Mimoriadne zasadnutie HSR SR - 22. marec 2022
• 7 zásadných pripomienok - rozpory odstránené, text upravený

• Uznesenie vlády SR č. 235 
z 6. apríla 2022

• 8. apríla 2022

• 24. marec 2022

Hlavné úpravy v PD SR :

 Adresnejšie prepojenie s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny (CSR), 2019, 2020 a PRÍLOHA D,
doplnený odkaz na strategické dokumenty

 V PD SR nebudú špecifikované žiadne konkrétne opatrenia a aktivity v konkrétnych sektoroch
(napr. zdravotníctvo). Podrobný súbor opatrení a aktivít bude definovaný v Programe Slovensko,
podpora v rámci PO1 je sústredená do domén inteligentnej špecializácie;

 Deliace línie k „zručnostiam“, medzi PO1 a PO4 boli spresnené

 Jasnejšie vymedzenie synergií a komplementarít medzi rôznymi zdrojmi financovania,
demarkačné línie najmä vo vzťahu k Plánu obnovy a odolnosti

 Spresnenie využitia technickej pomoci, posilnenie administratívnych kapacít najmä v regiónoch

 Podpora zemného plynu bola vylúčená

 Zapracovanie záväzkov s ohľadom na pandémiu a situáciu na Ukrajine

 Finančné nástroje – využitie aj pre Fond na spravodlivú transformáciu

 Marginalizované rómske komunity - navýšenie alokácie

 Doplnený integrovaný prístup v PO5

 Zostručnenie textu PD SR
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Aktuálny stav procesu formálnej negociácie návrhu Partnerskej dohody SR 2021-2027 

(PD SR) :

 MIRRI – v zmysle úlohy B.2. uznesenia vlády SR 253/2022 musí poskytnúť EK 

potrebné informácie a podľa potreby vykonať úpravy návrhu PD SR na základe 

pripomienok EK uplatnených v procese formálneho schvaľovania.

 Aktuálne prebiehajú finálne negociácie s EK v zmysle uvedenej úlohy z uznesenia. 

Po úprave PD SR v zmysle pripomienok EK očakávame formálne schválenie 

dokumentu (v predpokladanom termíne – júl 2022).

 PD SR zaslaná formálne cez SFC 8. apríla 2022

 EK vyhlásila tzv. Interservice consultations

 EK môže vzniesť pripomienky do 3 mesiacov odo dňa predloženia PD SR

 Schválenie partnerskej dohody sa realizuje formou vykonávacieho aktu najneskôr 

do 4 mesiacov od prvého predloženia partnerskej dohody zo strany ČS
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Stručné zhrnutie obsahu pripomienok EK
Podpora marginalizovaných rómsky komunít (MRK) – najzásadnejšie pripomienkovaná kľúčová oblasť PD SR 21-27 v rámci požiadaviek 

EK: výška alokácie, riadiaca štruktúra  - 1 zodpovedný orgán za alokácie, implementáciu a riadenie inklúzie MRK a administratívne kapacity

Transfery: 2% z ESF+ do KF treba lepšie zdôvodniť a uistiť EK o zachovaní dostatočnej podpory v oblasti sociálneho začlenenia, zdravotnej 

starostlivosti, vzdelávania a dlhodobej sociálnej starostlivosti

Územný prístup (ITI): Potrebné doplniť odkazy na územné stratégie, demarkácie ITI a mestského rozvoja (UMR), uviesť regionálne alokácie na 

úrovni cieľov. 

Administratívne kapacity (AK): Potrebné  doplniť príslušný text PD SR 21 -27 aj Cestovnú mapu AK: príprava projektov (nie len poradenstvo),  

detailnejšie uviesť systém AK v území, odôvodnenie 1 programu - porovnanie implementačnej štruktúry s progr. obdobím 14-20, budovanie 

AK MRK, ÚVO – nie len kontrolná funkcia.

Synergie: Doplniť túto časť PD SR 21-27 podrobnejšie,  doplniť informáciu o spoločnom koordinačnom systéme (vrátane IT systému)

Ciele politiky súdržnosti (najzásadnejšie pripomienky):

PO 1 - digitálne zručnosti nie v rámci CP1 (iba v prepojení s RIS3)

PO 2 – špecifikovať aký druh „nízkoemisných vykurovacích zariadení“ bude podporovaný 

PO 3 - väčší dôraz na investície do udržateľnej dopravy, doplniť väzbu na Národnú stratégiu bezpečnosti na cestách

PO 4 – podpora MRK, oblasť zdravotnej starostlivosti – doplniť východiskové hodnoty, priorizovať aktivity vzdelávania, investície zamerať do 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb

PO 5 – výstižnejšie popísať strategický zámer, demarkácie ITI a UMR

FST – pripomienky iba na formulačné úpravy
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