Príprava na nové programové obdobie
2021-2027

EUROFONDY = Partnerská dohoda SR s EK
na roky 2021-2027
Objem: 12,8 mld. € - Implementácia OP Slovensko
Ďalšie zdroje
financovania:
Plán obnovy a
odolnosti SR

3,99 mld. €

2,93 mld. €

Fond pre
spravodlivú
transformáciu

+ EÚS
(Interreg),
ENRAF, PRV ...

1,97 mld. €

2,22 mld. €

603 mil. €

Implementácia OP Slovensko

Dopytovo
orientované výzvy

Prostredníctvom
8 Rád Partnerstva
a 17 UMR
• Rada Partnerstva Košického kraja
• UMR Košice
• UMR Michalovce

cca. 152 mil. EUR
cca. 99 mil. EUR
cca. 16 mil. EUR

Príprava na nové programové obdobie
2021-2027 – dopytovo orientované výzvy

Navrhované priority v PD – dopytovo orientované výzvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energetická efektívnosť a zníženie emisií
Podpora energie z OZE
Rozvoj inteligentných energetických sietí
Adaptácia na zmenu klímy
Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení
odpadových vôd
Obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo
Zlepšovanie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a
ekosystémových služieb
Sanácia environmentálnych záťaží
Zlepšenie kvality ovzdušia
Podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy

Podrobnejšie informácie tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25931/1

Príprava na nové programové obdobie
2021-2027 – potenciál pre vodné Rady

Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie
rizík a odolnosti voči katastrofám
•

Cieľom je zlepšiť pripravenosť čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy v
súlade so Stratégiou adaptácie SR na zmenu klímy a jej akčným plánom,
ako aj Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík 2021 - 2029

•

Základným predpokladom pre pripravenosť na riziká je tiež identifikácia ich
pôvodu, zdroja, priebehu a možných následkov s cieľom posilniť odolnosť
spoločnosti hrozbám

Očakávané výsledky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvýšenie počtu obyvateľov využívajúcich adaptačné opatrenia vrátane protipovodňových, v prípade vhodnosti
založených na prírode blízkych riešeniach,
ochrana takmer 5000 obyvateľov žijúcich v územiach s významnou existenciou povodňového rizika,
podpora zelenej a modrej infraštruktúry, ako aj iných prírode blízkych riešení, s pozitívnym vplyvom na
zadržiavanie vody v krajine, ako aj na vytváranie prvkov tienenia v sídlach,
sanácia zosuvov ovplyvnených zmenou klímy, aj prostredníctvom prírode blízkych riešení,
vypracovanie adaptačných stratégií,
zlepšenie spracovania údajov na sledovanie rizík súvisiacich so zmenou klímy a informovanie, modelovanie a
vytváranie scenárov, ktoré pomôžu identifikovať nedostatky v kapacitách reakcie na katastrofy,
rozvoj, obnova a posilnenie technických a logistických kapacít, vrátane riadiacich, záchranných zložiek a
samosprávy, ako aj materiálnej podpory dobrovoľníkov,
zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí prostredníctvom posilnenia intervenčných kapacít
záchranných zložiek, vybudovaním špecializovaných záchranných modulov, prioritne modulu
zvýšenie efektívnosti manažmentu rizík, vyplývajúcich z porušovania legislatívnych predpisov v životnom prostredí,
podpora prevencie a efektívneho boja s rizikom envirokriminality,
zvýšenie kľúčových kapacít v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na rizika spojené so zmenou klímy a
modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania.

Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity,
ekosystémových služieb a zníženie znečistenia
životného prostredia
•

Ochrana biotopov a druhov, najmä v sústave Natura 2000 v súlade s
Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 v SR39, podpora
biodiverzity

•

K zníženiu znečistenia, nielen v mestskom prostredí, môže významne
prispieť aj sanácia environmentálnych záťaží (EZ) v súlade s princípom
„znečisťovateľ platí“ a zákonom č. 409/2011 Z. z.

•

Cieľom je aj znižovanie znečisťovania ovzdušia a zlepšovanie jeho kvality v
súlade s Národným programom znižovania emisií SR

Očakávané výsledky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zlepšenie ochrany a stavu biotopov a druhov v územiach sústavy Natura 2000 na predpokladanej rozlohe 115 tis.
ha,
podpora ochrany prírody a biodiverzity, a to aj novými prvkami zelenej/modrej infraštruktúry, na predpokladanej
rozlohe 13 ha, ako aj eradikáciou inváznych nepôvodných druhov,
zlepšenie stavu vodných biotopov a druhov, revitalizáciou a obnovou spojitosti vodných tokov, obnovou
inundačných území,
znižovanie rozlohy zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel a eliminácia ich nepriaznivého vplyvu
na životné prostredie,
zlepšenie environmentálneho povedomia prostredníctvom environmentálnej osvety a informovanosti a podpory
environmentálnych centier,
zvýšenie počtu sanovaných EZ a plôch sanovaného územia,
zavádzanie progresívnych spôsobov riešenia EZ prostredníctvom vzniku inovačného a technologického klastra a
chemicko - technologického centra,
zvýšenie počtu preskúmaných a monitorovaných EZ.
zníženie znečistenia ovzdušia, najmä tuhými znečisťujúcimi látkami (PM), ako aj ďalšími vybranými znečisťujúcimi
látkami (SO2, NOx, NH3, VOC),
zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia a jej vplyvov na ekosystémy na národnej, lokálnej/regionálnej
úrovni a riadenia kvality ovzdušia, vrátane vybudovanie nového informačného systému o emisiách.
.

Príprava na nové programové obdobie
2021-2027 – potenciál pre vodné Rady – Rada
Partnerstva Košického kraja

Ako bude vyzerať
implementácia nového
programového obdobia v
regiónoch?

•

Implementácia v regiónoch prostredníctvom
8 integrovaných územných stratégií (IÚS) –

•

IÚS predstavuje implementačný nástroj
PHRSR vo vzťahu k využitiu EÚ fondov.

•

Súčasťou IÚS bude zásobník projektových
zámerov, ktoré budú na území
samosprávneho kraja podporené.

•

Posilnenie rozhodovacích právomocí
územných samospráv prostredníctvom
zásadného zjednodušenia financovania
projektov

• Regionálna, komunikačná, koordinačná a
rozhodovacia platforma pre územnú
spoluprácu

Rada partnerstva
Košického
samosprávneho kraja

• Hlavnou úlohou RP je pripraviť, schváliť,
riadiť realizáciu, monitorovať a hodnotiť
implementáciu
Integrovanej
územnej
stratégie (IÚS) Košického kraja.
• Hlavnou úlohou IÚS/PHRSR Košického kraja
je komplexné riešenie potrieb územia.
• Poslaním Rady partnerstva je – zabezpečiť
efektívne čerpanie eurofondov
• https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva
/index.php

Aktuálny stav prípravy Rady Partnerstva Košického samosprávneho kraja
• KSK pracoval na vytvorení Rady Partnerstva Košického kraja od konca roka 2019.
• V roku 2020 organizoval KSK výjazdové rokovania a informoval o príprave nového programového obdobia,
zároveň v druhej polovici 2020 sa uskutočnili voľby do orgánov Rady Partnerstva Košického kraja
• V decembri 2020 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Predsedníctva Rady Partnerstva Košického kraja
• V auguste 2021 sme boli informovaní, že dôjde k harmonizácií štatútov Rád Partnerstva zo strany MIRRI
• Od Septembra 2021 prebiehajú rokovania s VÚC
• Nová Rada Partnerstva – očakávanie Apríl/Máj 2022

október - december
2021
•Informácia zo strany MIRRI, že
dôjde k hamonizácií štatútov Rád
partnerstva
samosprávnych
krajov

september/október
2021

• Príprava
návrhu
nového
harmonizovaného štatútu pre
VÚC zo strany MIRRI
•online rokovania a pripomienky
zo strany VÚC

Marec 2022
•MIRRI poslalo návrh vzorového
štatútu pre VÚCky
•zapracovávanie pripomienok a
diskusia medz MIRRI a VÚC
•výjazdrové rokovania zo strany
MIRRI (marec 2022)

•Zaslanie memoranda o spolupráci
zo strany MIRRI
•ORR sfinalizuje nový návrh
štatútu
Rady
Partnerstva
Košického kraja

•Zopakovanie voľba predsedov
SPR
•Podpis memoránd o spolupráci
•Voľba predsedov komôr
•Zasadnutie Rady Partnerstva
Košického kraja

Apríl - máj 2022
január-marec 2022

Oprávnené aktivity v
rámci Rady
partnerstva
Košického
samosprávneho kraja

• Z
celkového
počtu
92
opatrení
implementovaných v rámci Partnerskej
dohody bude viac ako 19 opatrení
oprávnených na financovanie v rámci Rady
Partnerstva Košického kraja
• Presné číslo nie je známe z dôvodu
prebiehajúcich rokovaní s MIRRI

• https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva
/index.php

PO3 3.2.2 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie
Prepojenejšia regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy
Európa
3.2.3 Miestne komunikácie

Zber projektových zámerov

Spolupráca pri vypĺňaní projektového zásobníka
• Identifikácia žiadateľa
• Projektový zámer
• Pripravenosť (majetkoprávne
vysporiadanie, spracovanie
dokumentácie pre územné
rozhodnutie, územné konanie,
spracovanie dokumentácie pre
stavebné povolenie, spracovanie
dokumentácie pre realizáciu stavby,
VO, EIA ..)
• Rozpočet
• Finančné zdroje
• Merateľné ukazovatele
• Udržateľnosť

Projektovýzámer do zásobníka projektov
Identifikácia žiadateľa

Žiadateľ

P.č.
1
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21
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24
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28
29
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Právna
forma

Meno a priezvisko Telefónne číslo
Email
kontaktnejosoby kontaktnej osoby

Identifikácia projektového zámeru (PZ) na CP

Obec/
Lokalita

Okres

Cieľ Politiky

Bližšia špecifikácia CP podľa
opatrenia

Bližšia špecifikácia
opatrenia podľa
aktivity

Názov projektového
zámeru

Diskusia

Ďakujeme za pozornosť

