1. Úvod
Európska komisia (ďalej len „EK“) v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 navrhla
novú iniciatívu REACT-EU, ktorou sa navýši finančná alokácia programového obdobia 20142020 o indikatívny objem 780 mil. EUR pre SR na základe odhadov Stáleho zastúpenia SR
pri EÚ Brusel. Presná suma bude závisieť od nastavenia alokačných kritérií vo finálnej verzii
nariadenia k REACT-EU. Dodatočné finančné prostriedky sa využijú na doplnenie zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu ako aj Európskeho
fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby. Podpora má byť zameraná na produkty a služby pre
zdravotnícke zabezpečenie, investície do rozvoja malých a stredných podnikov, prechod na
zelenú a digitálnu ekonomiku vo všetkých odvetviach, pričom budú zohľadnené špecifické
odporúčania Rady EU na rok 2020.
Po zavedení prvých dvoch balíkov legislatívnych opatrení, tzv. Investičná iniciatíva v reakcii
na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) ide
v prípade iniciatívy REACT-EU už o tretí balík legislatívnych zmien, ktorým EK reaguje na
krízovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Legislatívnym podkladom k dodatočným
zdrojom pre programové obdobie 2014-2020 je Návrh nariadenia európskeho parlamentu
a rady COM(2020) 451 final, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o
mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte
pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
(REACT-EU).
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len
„MIRRI SR“) v nadväznosti na uvedenú iniciatívu EK a v nadväznosti na výsledky rokovania
Rady EÚ v dňoch 17. – 21. júla 2020 pripravilo informatívny materiál na rokovanie vlády SR
„Informácia o dodatočných finančných prostriedkoch iniciatívy Európskej Komisie REACTEU a návrhu prerozdelenia medzi operačné programy EŠIF na podporu operácií
zameraných na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo na
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“.
EK v rámci rokovaní so zástupcami MIRRI SR a ostatnými rezortmi o revíziách operačných
programov v priebehu mesiacov marec – jún 2020 zdôrazňovala, že dodatočné finančné
prostriedky EÚ nemajú byť použité na prípravu nového operačného programu (ďalej len „OP“),
ale na vytvorenie nových prioritných osí v existujúcich OP. EK neočakáva podporu
sofistikovaných projektov, ale malo by sa jednať o rýchle a pripravené investície, keďže zatiaľ
konečný dátum oprávnenosti výdavkov vzťahujúci sa na prostriedky REACT-EU je
31. december 2023. Miera financovania zo zdrojov EÚ môže dosiahnuť úroveň až 100 %. EK
zároveň v rámci efektívnosti navrhla spojiť schvaľovanie tzv. druhej fázy realokácií spolu
s revíziami OP v súvislosti s navyšovaním zdrojov z REACT-EU. EK preferuje zdroje
REACT-EÚ vložiť do jedného až dvoch operačných programov. EK zdôraznila, že napriek
krátkosti času má REACT-EÚ zohľadňovať potreby regiónov.
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Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do najviac postihnutých oblastí, nebudú
sa rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Nariadenie k REACT-EU predpokladá, že členské
štáty by zároveň v súlade so zásadou partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako
aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť.
Dodatočné zdroje poskytnú potrebnú investičnú injekciu na rozhraní aktuálneho a
budúceho programového obdobia. Zároveň je potrebné pokračovať v úsilí spojenom s čo
najskorším spúšťaním programov pre obdobie rokov 2021-2027, čím sa zabezpečí hladký
prechod a plné pokračovanie investičného úsilia a zmierni negatívny dopad krízy na
najzraniteľnejšie skupiny občanov a hospodárstva SR.
Európsky parlament dňa 17.9.2020 navrhol nasledovné zmeny v REACT-EU:
 možnosť predĺžiť obdobie oprávnenosti výdavkov o 1 rok, tj. až do 31.12.2024;
 vyčleniť 3-5% prostriedkov REACT-EU na programy cezhraničnej spolupráce/
Interreg;
 aspoň 3% prostriedkov by mali byť vyčlenené na podporu potravinovej a
základnej materiálnej pomoci (FEAD) a ďalšie prostriedky na Iniciatívu na podporu
zamestnanosti mladých;
 minimálny podiel ESF alokácie na úrovni 23,1%.
Návrh nariadenia k REACT-EU je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálneho dialógu
medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou, predpokladá sa jeho
ukončenie v polovici októbra 2020 a účinnosť do konca roka 2020.
V prvej fáze revízií OP bude pridelená časť sumy, ktorá prislúcha záväzku roku 2021.
Cieľom predkladaného materiálu je informovať Vládu SR o dodatočných finančných
prostriedkoch iniciatívy Európskej Komisie REACT-EU a návrhu prerozdelenia medzi
operačné programy EŠIF na podporu operácií zameraných na podporu nápravy dôsledkov
krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy
hospodárstva.
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2. Stav implementácie EŠIF1 k 31.08.2020
Stav výziev, kontrahovania a čerpania operačných programov v programovom období 2014
– 2020
K 31.08.2020 bolo vo výzvach a vyzvaniach EŠIF alokovaných 18,73 mld. EUR, čo
predstavuje 122,39 % alokácie programového obdobia 2014 – 2020. Od začiatku roka 2020 sa
zvýšila alokácia vo výzvach/vyzvaniach o 1,79 mld. EUR (11,71 p. b.).
K 31.08.2020 bolo kontrahovanie EŠIF na úrovni 12,03 mld. EUR, čo predstavuje 78,42 %.
Voľné zdroje predstavovali výšku 3,31 mld. EUR t. j. 21,58 % z alokovaných zdrojov na
programové obdobie 2014 – 2020.Od začiatku roka 2020 sa zvýšilo kontrahovanie o 1,53 mld.
EUR, t. j. o 9,96 p. b.
K 31.08.2020 dosiahlo čerpanie EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR) výšku 5,58 mld.
EUR, čo predstavuje 36,40 %. Od začiatku roka 2020 sa zvýšilo čerpanie o 873,49 mil. EUR,
t. j. o 5,70 p. b. Pre splnenie pravidla N+3 do konca roka 2020 je potrebné predložiť
certifikačnému orgánu výdavky v minimálnej výške 369,66 mil. EUR.
Tabuľka č. 1 Stav implementácie EŠIF k 31.08.2020

Program

Alokácia
2014 - 2020

Kontrahovanie EŠIF

Čerpanie EŠIF2

Ostáva
predložiť a
Čerpanie od
schváliť na CO
01.01.2020 do
do 31.12.2020
31.08.2020
pre splnenie
pravidla N+3

EÚ zdroj

EÚ zdroj

EÚ zdroj

EÚ zdroj

OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
Integrovaný regionálny OP (IROP)
OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
OP Technická pomoc (OP TP)
OP Rybné hospodárstvo (OP RH)
Interreg V-A SK-CZ
Interreg V-A SK-AT
PS INTERACT III
SPOLU EŠIF bez PRV
Program rozvoja vidieka (PRV)

2 593 166 516
6 029 937 611
2 832 531 290
1 699 941 778
251 476 497
159 071 912
11 812 818
90 139 463

2 526 736 444
4 662 383 980
1 879 419 974
1 252 150 674
211 088 950
132 646 218
4 114 426
66 248 092

97,44%
77,32%
66,35%
73,66%
83,94%
83,39%
34,83%
73,50%

989 796 968
1 990 080 814
1 007 326 409
430 689 698
88 735 250
96 124 105
1 051 823
22 798 026

38,17%
33,00%
35,56%
25,34%
35,29%
60,43%
8,90%
25,29%

0
110 929 888
106 932 652
129 238 914
8 454 618
0
1 874 358
2 910 285

194 436 841
269 835 468
149 949 624
56 016 999
16 456 498
17 291 521
-35 360
11 533 995

75 892 681
39 392 594
13 783 363 160
1 559 691 844

54 498 897
39 392 594
10 828 680 249
1 203 305 047

71,81%
100,00%
78,56%
77,15%

9 323 619
19 609 620
4 655 536 332
929 408 733

12,29%
49,78%
33,78%
59,59%

9 316 940
0
369 657 656
0*

1 719 689
2 283 277
719 488 552
154 001 881

SPOLU EŠIF

15 343 055 004

12 031 985 296

78,42%

5 584 945 065

36,40%

-

873 490 433

% z alokácie

EÚ zdroj

% z alokácie

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.09.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg
V-A SK-AT a PS INTERACT III
* PRV nepredkladá SŽoP na CO; pravidlo N+3 pre PRV splnené

Plnenie finančného pravidla N+3
Aktuálne je pravidlo N+3 na rok 2020 na národnej úrovni splnené za 4 programy:
Operačný program Ľudské zdroje, Operačný program Technická pomoc, Program rozvoja
vidieka a PS INTERACT III.
Objemy finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do 31.12.2020, spolu 369,66
mil. EUR:
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra: 110,93 mil. EUR
- Operačný program Kvalita životného prostredia: 106,93 mil. EUR
- Integrovaný regionálny operačný program: 129,24 mil. EUR
- Operačný program Efektívna verejná správa: 8,45 mil. EUR
- Program Interreg V-A SK-AT: 9,32 mil. EUR
1

Európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Programu rozvoja vidieka
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- Program Interreg V-A SK-CZ: 2,91 mil. EUR
- Operačný program Rybné hospodárstvo: 1,87 mil. EUR
Graf č. 1 Stav plnenia pravidla N+3 v roku 2020 k 31.08.2020 v rámci jednotlivých programov EŠIF

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

V rámci porovnania vývoja celkového plnenia N+3 v jednotlivých rokoch je možné
konštatovať značné zlepšenie v roku 2020, kedy k 31.08.2020 bolo vyčerpaných už 59,10 %
zo sumy 855,34 mil. EUR, pričom ku koncu augusta minulého roka bolo vyčerpaných iba 31,29
% potrebnej sumy. Tento pozitívny vývoj je viditeľný pri OP KŽP, IROP, OP EVS, Interreg
V-A SK-CZ a naopak negatívne sa vyvíja plnenie N+3 pri OP RH a slabšie pri Interreg V-A
SK-AT .
Graf č. 2 Stav plnenia pravidla N+3 k 31.08. v jednotlivých rokoch podľa čerpanej sumy a podľa sumy,
ktorú ostáva predložiť a schváliť na CO za EŠIF celkom (bez PRV*)

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)
* PRV nepredkladá SŽoP na CO
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3. Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19
Schválené realokácie a stav implementácie opatrení
MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami
v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19
vypracovalo Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych
štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19
a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov a v tejto súvislosti plánovalo realokáciu
1,25 mld. EUR z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF. Na základe negociácií s EK bol objem
finančných prostriedkov znížený na 1,105 mld. EUR.
Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál “Návrh opatrení
financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na
boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“, ktorý má vo
významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju
naštartovať.
COVID opatrenia sú zamerané na:






podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ)
podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II)
podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II)
podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP)
iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ)

K 31.08.2020 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR zazmluvnených 799,70 mil. EUR
a vyčerpaných 82,58 mil. EUR.
1. Podpora udržania zamestnanosti Prvá pomoc tzv. Kurzarbeit




Implementuje sa v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje
Schválená realokácia vo výške 410,26 mil. EUR
2 nové národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:
1. NP „Prvá pomoc“ (alokácia 390,26 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020,
ŽoNFP predložená 22.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla
účinnosť 11.08.2020
2. NP „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (alokácia 70 mil.
EUR) - vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, zmluva
o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020

2. Podpora zdravotníckeho systému




Implementuje sa v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra
Schválená podpora vo výške 7 mil. EUR
1 už vyhlásená výzva (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu
dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
- alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR




Implementuje sa v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra
Schválená podpora vo výške 80 mil. EUR
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2 nové dopytovo orientované výzvy:
1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri
boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych
následkov pandémie (alokácia 60 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020,
doručených 24 ŽoNFP v celkovej sume 92,24 mil. EUR (EÚ+ŠR)
2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných
výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením
COVID-19 (alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 5
ŽoNFP v celkovej sume 9,46 mil. EUR (EÚ+ŠR)





Implementuje sa v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP
Schválená realokácia vo výške 117,30 mil. EUR
3 nové dopytovo orientované výzvy a 1 nové vyzvanie na NP:
1. Výzva - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie
času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej
starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie (alokácia 48 mil.
EUR) – vyhlásená 27.08.2020
2. Výzva na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia Covid 19 pre oprávneného
žiadateľa VÚC (indikatívna alokácia 25 mil. EUR) – v príprave
3. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné
mesto SR Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina,
Banská Bystrica a Prešov (indikatívna alokácia 8 mil. EUR) – v príprave
4. NP „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného
zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a
ochorením COVID-19“- I“ pre prijímateľa MZ SR (alokácia 17 mil. EUR za
zdroj EÚ + ŠR) – v príprave (zámer NP predložený na schválenie členom
MV OP)
5. 2 NP prijímateľa MZ SR - na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia
COVID-19 pre oprávneného žiadateľa MZ SR – v príprave

3. Podpora MSP - „SIH antikorona záruky“




Implementuje sa v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra
Schválená realokácia vo výške 330,20 mil. EUR
3 už zazmluvnené projekty na finančné nástroje – alokácia projektov navýšená
o 330,34 mil. EUR, z toho čerpanie zatiaľ vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume
82,59 mil. EUR

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému




Implementuje sa v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia
Schválená podpora vo výške 51 mil. EUR (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil.
EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)
1 už vyhlásená výzva (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu
systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych
udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na COVID opatrenia
predložených 7 ŽoNFP v celkovej výške 67,93 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho 1 zmluva
o poskytnutí NFP už nadobudla účinnosť 25.08.2020.
6

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19




Implementuje sa v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje
Schválená podpora vo výške 73,30 mil. EUR
3 nové vyzvania na NP:
1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1
(indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – v príprave
2. NP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia 63,31 mil.
EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 10.08.2020
3. NP - Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme
poradenstva a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) –
vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 29.06.2020 a schválená
20.08.2020





Implementuje sa v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje
Schválená podpora vo výške 28 mil. EUR
3 nové vyzvania na NP:
1. NP „Korona te merel“ - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne
vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych
komunít - domácností (indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené
30.06.2020, ŽoNFP predložená 04.08.2020
2. NP - Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií
súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia
5,50 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 28.07.2020
3. NP - Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia
15 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 24.07.2020
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4. Návrh prerozdelenia zdrojov REACT-EU
Odporúčania komisárov EK v liste zo dňa 29.7.2020
Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov zohľadňuje aj ďalšie požiadavky EK doručené na
MIRRI SR listom EK zo dňa 29.7.2020, v ktorom N. Schmit, komisár zodpovedný za
zamestnanosť a sociálne práva a E. Ferreira, komisárka zodpovedná za kohéziu a reformy,
uvádzajú spôsob využitia zdrojov REACT-EU. Z týchto zdrojov by mali mať prospech najmä
najviac zasiahnuté regióny pandémiou COVID-19 a menej rozvinuté regióny, mali by sa
zohľadniť odporúčania v kontexte Európskeho semestra v roku 2020 a musí ostať zachovaný
princíp partnerstva. Ďalej EK navrhuje podporiť aj aktivity, ktoré boli obmedzené, resp.
ukončené v dôsledku zamerania sa na okamžité riešenie pandémie. Zohľadnené boli aj
požiadavky EK týkajúce sa zamerania podpory na rýchle a pripravené investície.
Oblasti podpory definované v návrhu nariadenia REACT-EU
V zmysle návrhu Nariadenia COM(2020) 451 final členské štáty môžu využiť dodatočné zdroje
z REACT-EU v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na navýšenie zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Európskeho sociálneho fondu na financovanie
operácií na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 v regiónoch,
ktorých hospodárstvo a pracovné miesta boli najviac zasiahnuté, a operácií na prípravu zelenej,
digitálnej a odolnej obnovy ich hospodárstiev, alebo na zvýšenie rozpočtových prostriedkov
pridelených na programy podporované z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
Navýšením zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja by sa primárne mali
podporovať investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby, na poskytovanie
podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP v rámci operácií,
ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry
poskytujúcej základné služby občanom alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie
regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou
Navýšením zdrojov Európskeho sociálneho fondu sa má podporovať zachovanie pracovných
miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne
zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných
situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú prípravu,
rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre
deti.
Navýšením Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa má poskytovať
dodatočná podporu pre najviac odkázaných, keďže táto cieľová skupina bola neproporčne
ťažko zasiahnutá pandémiou COVID-19. Dodatočné zdroje sa môžu poskytnúť nad rámec
existujúcej podpory pre najviac odkázaných, napríklad potravinovú pomoc a/alebo základnú
materiálnu pomoc alebo programy sociálnej inklúzie. Dobrovoľný transfer z dodatočných
národných alokácií v prospech programov FEAD, v súlade so špecifickými potrebami v
každom členskom štáte, bude predstavovať konkrétny a viditeľný príspevok k solidarite s
najzraniteľnejšími skupinami v EÚ. Pri hodnotení potrieb posilnenia programov FEAD by sa
osobitná pozornosť mala venovať zvýšeniu počtu najviac odkázaných od vypuknutia pandémie
COVID-19.
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Priorizácia požiadaviek
MIRRI SR v rámci aplikovania participatívneho princípu zozbieralo a analyzovalo
požiadavky na využitie zdrojov REACT-EU od:
-

ministrov zodpovedných za jednotlivé operačné programy,
zástupcov územnej samosprávy (Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest
Slovenska a Združenie SK8),
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Požiadavky oslovených subjektov vo výške 7,7 mld. EUR desaťnásobne prevyšovali
indikatívnu alokáciu REACT-EU, preto MIRRI SR viedlo bilaterálne stretnutia
v jednotlivými rezortmi s cieľom racionalizácie finančných požiadaviek a určenia
prioritných projektov. Výsledkom bolo zníženie požiadaviek rezortov, avšak aktuálne
žiadané sumy v celkovej výške 1,5 mld. EUR stále dvojnásobne prevyšujú indikatívnu
alokáciu REACT-EU.
MIRRI SR vykonalo analýzu finančných požiadaviek na základe metodických postupov,
výsledkom čoho je priorizácia jednotlivých projektov/investícií a tomu prispôsobené
preferované oblasti financovania z REACT-EU.
Priorizácia jednotlivých projektov/investícií a následné definovanie oblastí, ktoré si vyžadujú
najväčšiu finančnú podporu z dodatočných zdrojov boli vykonané na základe nasledovných
5 kritérií:
1) Úroveň pripravenosti navrhovaných projektových aktivít
Kritérium definuje, či sú navrhované projekty/investície pripravené z hľadiska
zrealizovaných VO, pripravenosti projektovej dokumentácie resp. či už má
vyhlasovateľ výzvy pripravený národný projekt.
2) Úroveň realizovateľnosti projektových aktivít do júna 2023 (rýchlosť realizácie)
Kritérium definuje, či sú navrhované projekty/investície z hľadiska ich predpokladanej
dĺžky fyzicky zrealizovateľné v zmysle návrhu nariadenia EK k iniciatíve REACT-EU .
Z pohľadu tohto kritéria, aj nepripravené investície v zmysle kritéria č. 1, môžu byť
rýchlo realizovateľné.
3) Úroveň doterajšej implementácie v podobných alebo príbuzných oblastiach
Kritérium definuje úspešnosť čerpania výdavkov v rámci podobných alebo príbuzných
oblastiach v programovom období 2014-2020, a to k dátumu 31.7.2020. Z tohto
pohľadu sú preferované projekty/investície v oblastiach, ktoré vykazujú relatívne
vysokú mieru čerpania.
4) Súlad s oblasťami podpory definovanými v návrhu Nariadenia REACT-EU
Kritérium definuje, do akej miery sú navrhované projekty v súlade s oblasťami podpory
definovanými v návrhu Nariadenia k REACT-EU. Zameria sa na posilnenie odolnosti
systémov zdravotnej starostlivosti, ochranu a tvorbu pracovných miest, osobitne pre
mladých ľudí, podporu pre najchudobnejšie časti našej spoločnosti a poskytovanie
pracovného kapitálu a investičnej podpory pre malé a stredné podniky, pričom položí
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základy pre budúcu úspešnú digitálnu a zelenú tranzíciu a udržateľný socio-ekonomický
rozvoj.
5) Súlad s požiadavkou EK na podporu investícií prispievajúcich ku klimatickým cieľom
Kritérium definuje, či navrhovaný projekt/investícia prispieva k dosahovaniu záväzných
cieľov v oblasti klímy. V nadväznosti na výsledky rokovania EÚ z 21. júla 2020
vypracovala Európska komisia pracovný dokument k viacročnému finančnému rámcu
2021-2027 (Fische č. 84), v ktorom stanovuje alokovať 25% zdrojov z REACT-EU na
dosahovanie klimatických cieľov.
Na základe aplikovania týchto kritérií MIRRI SR vypracovalo návrh prerozdelenia zdrojov
REACT-EU medzi 4 operačné programy:
 Vzhľadom na aktuálnu potrebu pokračovať v projekte „Prvá pomoc“ (Kurzarbeit)
a projekte „Kurzarbeit“ pre materské školy ako aj možnosť financovania mzdových
požiadaviek v sektore kultúry, zdravotníctva a športu sa plánuje zo zdrojov REACT-EU
navýšenie Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPĽZ“). Už
implementovaný projekt „Prvá pomoc“ je v súlade s odporúčaniami EK a z dôvodu
pretrvávajúcej krízy je potrebné jeho navýšenie na preklenutie medzery vo financovaní z
EŠIF a nástroja SURE.

 Z dodatočných zdrojov REACT-EU by mali byť podporené najmä najviac zasiahnuté
regióny pandémiou COVID-19 a menej rozvinuté regióny. Preto navrhujeme ďalšiu
významnú alokáciu nasmerovať do Integrovaného regionálneho operačného programu
(ďalej len „IROP“), čím sa pomôže samosprávam pri budovaní zelenej infraštruktúry,
cyklotrás a zlepšovaní verejnej dopravy.
Prioritou v rámci IROP sú aj projekty v rámci iniciatívy EK „Catching up regions“, ktorá
sa realizuje v dvoch samosprávnych krajoch (v Banskobystrickom samosprávnom kraji
a Prešovskom samosprávnom kraji). Projekty podporia rozvoj odborného vzdelávania
v Banskobystrickom samosprávnom kraji a prispejú tým k zvýšeniu zamestnanosti v
regióne.
Podpora Štátneho fondu rozvoja bývania by sa mala uskutočniť z dvoch dôvodov; jednak
ide o znižovanie energetickej náročnosti budov formou ich zatepľovania a tým k splneniu
jednej z priorít REACT-EU, ktorou je zdravé environmentálne prostredie, ale zároveň
prostredníctvom posilnenia tohoto finančného nástroja ide aj o rýchle projekty s vysokou
absorpciou.
Projektová príprava je dlhodobo zanedbávaná oblasť v rámci EŠIF. Infraštruktúrne
projekty meškajú so začatím realizácie, nakoľko sa vopred nezabezpečuje projektová
príprava. Prostredníctvom zdrojov v REACT-EU sa dopredu zabezpečí projektová
dokumentácia k strategickým infraštruktúrnym stavbám, ktoré sa môžu okamžite a bez
prieťahov začať realizovať v rámci nového programového obdobia 2021 - 2027.
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 V dôsledku pandémie nastal nárast počtu najodkázanejších osôb, preto navrhujeme
nasmerovať prostriedky z REACT-EU do Operačného programu potravinovej a
základnej materiálnej pomoci (ďalej len „OP FEAD“). Projekt by priamo riešil dôsledky
pandémie COVID-19 a nevyžadoval by si realizáciu časovo náročných verejných
obstarávaní.
 Zvýšené náklady na zabezpečenie činností príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných
zdrojov ako aj zdravotníckeho personálu v boji s pandémiou navrhujeme financovať zo
zdrojov REACT-EU a to prostredníctvom navýšenia finančnej alokácie Operačného
programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Podporené by boli aj
pozastavené národné projekty zamerané na zefektívnenie výkonu verejnej správy, akým je
aj projekt Posilnenie administratívnych kapacít v regiónoch, ktorý bude starostom a
primátorom pomáhať s prípravou eurofondových projektov a s verejným obstarávaním.
K ďalším navrhovaným projektom patria: Reforma získavania a využívania dát v
zdravotníctve, Zdravie vo všetkých politikách, Laboratórium lepších služieb a digitálnych
inovácií.
Navrhované oblasti na financovanie z iniciatívy REACT-EU
Preferované oblasti na podporu z OPĽZ:
 Pokračovanie podpory udržania pracovných miest v rámci projektu „Prvá pomoc“
 Podporu vytvárania pracovných miest najmä pre mladých do 29 rokov
 Podpora zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí
prostredníctvom terénnych foriem sociálnej práce a opatrovateľskej služby
 Podporu udržania pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest v oblasti
kultúry
 Podporu udržania pracovných miest v materských školách
 Podporu udržania pracovných miest v oblasti športu
 Podporu udržania pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest v sektore
zdravotníctva
Indikatívne navýšenie OPĽZ o 449 mil. eur
Preferované oblasti na podporu z IROP:
 Pomoc regiónom - v nasledovných oblastiach:
- Zelená infraštruktúra a vnútrobloky
- Podpora verejnej osobnej dopravy
- Cyklotrasy
- Catching-up – stredné odborné školy v Banskobystrickom kraji
 Základné školy v Bratislavskom kraji
 Zateplenie bytových domov (Štátny fond rozvoja bývania)
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 Predprojektová príprava (podpora najmä pri veľkých projektoch, t.j. naštartovanie a
urýchlenie čerpania v novom programovom období 2021-2027)
 Dotácie na vstupné (náhrada za kapacitné obmedzenia súvisiace s pandemickými
opatreniami)
Indikatívne navýšenie IROP o 194 mil. eur
Preferované oblasti na podporu z OP FEAD :
 distribúciu potravinových a hygienických balíčkov
Indikatívne navýšenie OP FEAD o 24 mil. eur

Preferované oblasti na podporu z OP EVS:
 Zabezpečenie aktivít a činností príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov
v súvislosti s krízovou situáciou (riešenie priamych dôsledkov pandémie)
 Zabezpečenie špecifických výkonov zdravotníckeho personálu a činností príslušníkov
bezpečnostných a ozbrojených zborov (zamestnanci v prvej línii v boji s pandémiou)
 Pozastavené národné projekty verejnej správy
Indikatívne navýšenie OPEVS o 113 mil. Eur
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5. Záver
Návrh nariadenia k REACT-EU je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálneho dialógu
medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou, predpokladá sa jeho
ukončenie v polovici októbra 2020 a účinnosť do konca roka 2020.
V prvej fáze revízií OP bude pridelená časť sumy, ktorá prislúcha záväzku roku 2021.
MIRRI SR bude viesť negociácie s EK s cieľom zabezpečiť revízie dotknutých operačných
programov, ktoré budú musieť byť schválené monitorovacími výbormi všetkých operačných
programov.
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