Predkladacia správa
Európska komisia (ďalej „EK“) v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 navrhla
novú iniciatívu REACT-EU, ktorou sa navýši finančná alokácia programového obdobia 20142020.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR (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
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“.
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.
Na základe odhadov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Brusel ide o indikatívny objem 780 mil.
EUR pre SR. Presná suma bude závisieť od nastavenia alokačných kritérií vo finálnej verzií
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 EÚ na rok 2020.
Dodatočné zdroje poskytnú potrebnú investičnú injekciu na rozhraní aktuálneho a
budúceho programovacieho 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 a oblasti.
Na základe aplikovania týchto kritérií MIRRI SR vypracovalo návrh prerozdelenia zdrojov
REACT-EU medzi 4 operačné programy Operačného programu Ľudské zdroje,
Integrovaného regionálneho operačného programu, Operačného programu potravinovej
a základnej materiálnej pomoci, Operačného programu Efektívna verejná správa.
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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