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Porovnanie priorít Agendy 2030 a NSRUR
6 národných priorít implementácie
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj:
•

•
•
•
•
•

Cieľom Národnej stratégie regionálneho a
územného rozvoja SR je podpora:

Smerovanie k znalostnej,
• Udržateľná konkurencieschopná environmentálne a
environmentálne udržateľnej a
inovačne orientovaná ekonomika (regiónov)
obehovej ekonomike pri
demografických zmenách a meniacom • Zvýšenie kvality života a rozvoj prírodného a
sa globálnom prostredí,
ľudského kapitálu
Vzdelanie pre dôstojný život,
Dobré zdravie,
• Integrovaný (regionálny a územný) rozvoj a jeho
Udržateľné sídla, regióny a krajina v
infraštruktúra
kontexte zmeny klímy,
Znižovanie chudoby a sociálna
inklúzia,
Právny štát, demokracia a
bezpečnosť.
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Integrácia sektorových politík, regionálneho a územného rozvoja
Aplikácia princípu subsidiarity, partnerstva a viacúrovňového riadenia
Priority implementácie A2030 a stratégie rozvoja na národnej úrovni
Priorita 1.

Priorita 2.

Priorita 3.

Priorita 4.

Priorita 5.

Priorita 6.

Národná úroveň: priemet do sektorových politík a oblastí kompetencií ÚOŠS
a národných priorít regionálneho rozvoja vrátane špecifík prirodzených regiónov

Úroveň VÚC: priemet do priorít rozvoja v kompetencii kraja definovaných v PHSR VUC
vrátane špecifík pre jednotlivé prirodzené regióny v kompetencii VUC
Funkčné regióny: priemet do priorít na úrovni prirodzených regiónov definovaný v
spoločnom PHSR skupiny obcí

Mestá a obce: Priemet do priorít na úrovni miest a obcí

Implementácia Vízie a stratégie rozvoja
Priority implementácie A2030 a stratégie rozvoja na národnej úrovni
Priorita 2.

Priorita 3.

Priorita 4.

Priorita 5.

Priorita 6.

indikátor 1
...
indikátor n
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...
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indikátor 1
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indikátor n

indikátor 1
...
indikátor n

indikátor 1
...
indikátor n

indikátor 1
...
indikátor n

Integrovaný
investičný balík IIIB

Tematický integrovaný
rozvojový program III

Integrovaný
investičný balík IIIA

Integrovaný
investičný balík IV

Tematický integrovaný
rozvojový program II

Integrovaný
investičný balík IIB

Územne Integrovaný
špecifický rozvojový
program IV pre
prirodzené regióny
(typy regiónov a
jedinečné regióny)

Integrovaný
investičný balík IB

Úroveň
implementačných
nástrojov na
úrovni
národnej, VÚC,
miest a obcí

Integrovaný
investičný balík IA

Tematický integrovaný
rozvojový program I

Integrovaný
investičný balík IIA

Úroveň cieľových hodnôt
indikátorov na nár. úrovni

Priorita 1.

DOSTUPNOSŤ KVALITY ŽIVOTA VO VŠETKÝCH
ROZVOJ ÚZEMNÉHO KAPITÁLU (OCHRANA ĽUDSKÝCH, EFEKTÍVNE UDRŽATEĽNÉ ZHODNOTENIE ZDROJOV
REGIÓNOCH
PRÍRODNÝCH, KULTÚRNYCH A INÝCH ZDROJOV)
PRE VYVÁŽENÝ EKONOMICKÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Zvýšenie
kvality
života
pre všetky sociálne skupiny vo
REGIÓNOV, MIEST A OBCÍ, ODOLNOSTI A
(SR, REGIÓNOV, MIEST A OBCÍ)
všetkých
regiónoch,
mestách a obciach
EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU
Rozvoj vedomostne založenej a inovačne orientovanej nízkoDostupnosť
vzdelania,
služieb,
práce a možností pre
Dynamizácia sociálneho a environmentálneho rozvoja, uhlíkovej obehovej ekonomiky SR, jej regiónov, miest a obcí.
využitie
potenciálu
každého
jednotlivca
a uspokojenie
odolnosti, územnej a sociálnej súdržnosti založenej na
Efektívne, rozumné a udržateľné zhodnotenie špecifického
potrieb
s
rešpektovaním
sociálneho
princípu
a princípu
územnej koordinácii a kooperácii, polycentrickom
ľudského, prírodného, technického, kultúrneho a finančného
zásluhovosti
viacúrovňovom riadení a občianskej spoločnosti
kapitálu pre rozvoj

Konvergenčná matica priorít implementácie A2030 a
priorít nového programového obdobia 2021 - 2027

Investičné priority programovacieho
obdobia 2021-2027

Hlavné prvky modernizovanej politiky súdržnosti po r. 2020:
• Zameranie na kľúčové investičné priority.
• Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší
prístup k regionálnemu rozvoju.
• Menej početné, jasnejšie a stručnejšie pravidlá.
• Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na
zlepšenie investičného prostredia v Európe.

Priority implementácie A2030 a stratégie rozvoja na národnej úrovni
1. Znalostná a
environmentálne
udržateľná
ekonomika

2. Vzdelanie
pre dôstojný
život

3. Dobré
zdravie

4. Udržateľné
sídla, regióny a
krajina

5. Znižovanie
chudoby a
sociálna
inklúzia

6. Právny štát,
demokracia a
bezpečnosť

Inteligentnejšia Európa
Ekologickejšia
bezuhlíková Európa
Prepojenejšia Európa
Sociálnejšia Európa
Európa bližšie
k občanom

Tematický
integrovaný
rozvojový
program I

Tematický
integrovaný
rozvojový
program II

Tematický
integrovaný
rozvojový
program III

Územne
integrovaný
rozvojový
program

Zdroje EU programovacieho
obdobia 2020-2027

Financovanie implementácie Agendy 2030 a stratégie rozvoja

Inteligentnejšia
Európa
Ekologickejšia
bezuhlíková Európa
Prepojenejšia
Európa
Sociálnejšia
Európa
Európa bližšie
k občanom

Zdroje verejného
sektora SR
Zdroje súkromného
sektora
Zdroje revolvingového
charakteru

Tematický
integrovaný
rozvojový
program I

Tematický
integrovaný
rozvojový
program II

Tematický
integrovaný
rozvojový
program III

Územne
integrovaný
rozvojový
program

Integrácia na projektovej úrovni
strategické investičné balíčky
•
•
•
•
•

Seminár ÚPPVII a OECD, marec 2018, za účasti expertov EK a krajín
EÚ (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Švédsko).
Integrácia tzv. tvrdých (infraštruktúra) a mäkkých projektov (sociálne
programy a pod.) do komplexných sektorovo-regionálno-miestnych
projektov na vymedzenom území.
Zdieľaná zodpovednosť vlády, regionálnych a miestnych orgánov v
jednom investičnom balíčku.
Príklady: UK – HS2, Cross-rail London, Francúzsko – Grand Paris
Expres, Švédsko – HSR Stockholm – Göteborg/Malmö.
Prínosy dopravnej infraštruktúry a regionálneho rozvoja premietnuté
do kalkulácie návratnosti CBA.
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Potenciálne investičné balíčky v SR
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Organizácia prác na vízii a stratégii rozvoja
Schvaľovacia
štruktúra

VLÁDA, PARLAMENT (spoločenský konsenzus)

Pracovný tím na
prípravu
Integrovaného
rozvojového
programu

Koordinátor
pracovného tímu
(ÚV+ÚPVII)
Tvorivý tím
Poradný zbor

Subjekty pre
tvorbu a
implementáciu
stratégie

MVO

Rezorty

Súkr.
sektor

Veda a
výskum

ZMOS

VÚC

...

Časový harmonogram implementácie
do 21. 9. 2018
• AJ rezortov: vypracovanie podkladov pre ÚPPVII a
ÚV týkajúcich sa príspevku jednotlivých rezortov k
Agende 2030.
• ÚPPVII + ÚV: vypracovanie návrhu kritérií pre určenie
prirodzených regiónov a ich konzultácia s VÚC a
obcami.
• Vypracovanie návrhu vízie a spustenie konzultácií s
verejnosťou.
do 12. 10. 2018
• ÚPPVII + ÚV: spracovanie podkladov od AJ rezortov,
porovnanie s analýzou regionálneho rozvoja.
• Vypracovanie návrhu členenia integrovaných
programov = štruktúra Vízie a stratégie rozvoja
• VÚC + obce: vypracovanie návrhu určenia
prirodzených regiónov.
do 30.11. 2018
• Vytvorenie tímov pre integrované programy.
• Rozpracovanie integrovaných programov.

21.12. 2018
• ÚPPVII + ÚV: finalizácia prvého návrhu Vízie a stratégie
rozvoja.
• Rokovanie pracovných skupín.
• Stretnutie konventu politických strán.
do 02/2019
• Príprava implementačnej časti Stratégie rozvoja (rámcový
finančný plán, rámec strategických investičných
balíčkov*).
04/2019
• MPK a predloženie dokumentu vláde.
Priebežne:
• Stretnutie PPVII s predsedami VÚC (podľa
harmonogramu PPVII).
• Budovanie Inštitútov rozvoja na VÚC na základe
spolupráce VÚC s regionálnymi partnermi
• Proces SEA.
• *Aktualizácia NIP (rozpracovanie investičných balíčkov).
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Systém strategického rozvojového riadenia (foresight)

VÚC,
ministerstvá,
vláda,
parlament,

Analytická jednotka
MF SR

Inštitút
rozvoja
VÚC
BBSK

Inštitút
rozvoja
VÚC
PSK

Inštitút
rozvoja
VÚC
TNSK

Inštitút
rozvoja
VÚC
NSK

Inštitút rozvoja
VÚC...
pracovisko zriadené
VÚC a regionálnymi
partnermi (MVO,
univerzity, ...)

Tvorba národných integrovaných a prierezových
stratégií a riadenie ich implementácie

Analytická jednotka
MZ SR
Analytická jednotka
MDV SR
Analytická
jednotka ...

Centrum strategického
plánovania a riadenia:
Sekcia riadenia investícií
Sekcia regionálneho rozvoja

Ďakujem
za pozornosť

Sekcia riadenia investícií
Kvetoslav Kmec
Riaditeľ odboru strategického plánovania
https://www.vicepremier.gov.sk
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