NOVÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA
PROJEKTOV E- GOVERNMENTU
Priamo riadené programy
+ 421 2 2092 8xxx
kontakt@vicepremier.gov.sk

Štefánikova 15 - 811 05 Bratislava
www.vicepremier.gov.sk

Uznesenie vlády SR č. 19 zo 17. januára 2018 priznáva ÚPVII
funkciu koordinátora nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ a
makroregionálnych stratégií v podmienkach SR.
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Uskutočnené aktivity

Dve misie v Bruseli
(apríl, máj 2018)

Konferencia
(8. november 2018)

Webové sídlo
(december 2018)

Stretnutia s vrcholnými
predstaviteľmi 10 priamo
riadených programov

Zorganizovanie konferencie za
účasti predstaviteľov EK, krajín
V4+4 a odbornej verejnosti

Vytvorenie spoločného webového
sídla s informáciami o priamo
riadených programoch

Vyhlásené výzvy
Informácie o
možnostiach získania
podpory a vyhlásených
výzvach

Webové sídlo
www.eurofondy.gov.sk

Úspešné
projekty
Informácie o úspešne
realizovaných
projektoch na Slovensku

Databáza
partnerov
Informácie o
možnostiach hľadania
partnerských organizácií
do projektov

Európska komisia

Národné
kontaktné
body

Riadiace
orgány

Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a
informatizáciu

Koordinácia priamo
riadených
programov
Cieľ
• zvýšiť zapojenie subjektov zo Slovenskej republiky do
priamo riadených programov EÚ;

Plánované kroky
Verejnosť

• analýza súčasného stavu;
• príprava koordinačného mechanizmu;
• implementácia komunikačnej stratégie (spoločné
podujatia, workshopy, informačná kampaň).

Horizont 2020

Nástroj na prepájanie
Európy - CEF

Erasmus+

Life

€ 77 mld.

€ 27,4 mld.

€ 14,7 mld.

€ 3,4 mld.

Veda, výskum, inovácie a
energetika

Doprava, telekomunikácie a
energetika

Vzdelávanie, odborná
príprava, mládež a šport

Životné prostredie a
ochrana klímy

Priamo riadené programy: prehľad
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Program pre konkurencieschopnosť MSP - COSME

Kreatívna Európa

Program zamestnanosti a
sociálnej inovácie - EaSI

Zdravie pre rast

€ 2,3 mld.

€ 1,46 mld.

€ 919 mil.

€ 449,4 mil.

Podnikanie a priemysel

Kultúra a médiá

Zamestnanosť a sociálna
politika

Zdravotníctvo

Priamo riadené programy: prehľad
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Aktuálne výzvy
CEF – Informačné technológie

T: 15/11/2018
1. Verejné otvorené dáta (€ 18.5 mil.)

Výzvy na rok 2019
Schválenie programu na rok 2019 sa
očakáva v Q1/2019 a jeho rozpočet by sa
mal pohybovať medzi 106-130 mil. EUR

T: 22/11/2018
2. Kybernetická bezpečnosť (€ 13 mil.)

T: 22/11/2018
3. eHealth (€ 5 mil.)
4. eProcurement (€ 3 mil.)
5. Online riešenie sporov (€ 0,4 mil.)

Prijímatelia: vlády členských krajín,
samospráva, výskumné inštitúcie, podniky,
mimovládne organizácie, univerzity

6. Európsky eJustice portál (€ 4 mil.)

Aktuálne výzvy
Horizont 2020

Aktuálne sú vyhlásené výzvy pre nasledovné opatrenia:
•
•
•
•
•

Výskumné a inovačné opatrenia
Inovačné opatrenia
Opatrenia v oblasti koordinácie a podpory
Granty pre hraničný výskum – Európska rada pre výskum
Podpora pre odbornú prípravu a kariérny rozvoj –
opatrenia programu Marie Sklodowska-Curie
• Nástroje pre malé a stredné podniky
• Rýchlym tempom k inováciám

Prijímatelia: vedci, univerzity, výskumné centrá a podniky

Digital Europe

Európska komisia plánuje v rokoch 2021-2027 investovať €
9,2 mld. na svoj vôbec prvý digitálny program.
Program by mal mať 5 oblastí:
• Superpočítač
• Umelá inteligencia
• Kybernetická bezpečnosť a dôvera
• Digitálne zručnosti
• Zabezpečenie širokého využívania digitálnych
technológií vo všetkých hospodárskych a spoločenských
sférach

PRIORITY NOVÉHO PROGRAMOVÉHO
OBDOBIA NA ROKY 2021-2027
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Intenzita pomoci
Slovensko má 2. najvyššiu mieru intenzity pomoci na obyvateľa z členských štátov EÚ
Členský štát

Intenzita pomoci (EUR/obyvateľ)

BG
RO
HR
LV
HU
EL
PL
LT
EE
PT
SK
CY
SI
CZ
ES
MT
IT
FR
FI
BE
SE
DE
DK
AT
NL
IE
LU
EU27

178
196
298
308
260
254
239
278
317
292
310
147
213
242
105
197
91
34
42
31
31
27
14
21
12
33
16
106

Ciele politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 - 2027

Prioritná oblasť 1 (PO1) - Inteligentnejšia Európa (inovačná a inteligentná premena hospodárstva)
PO2 - Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa (vrátane energetického prechodu, obehového hospodárstva, prispôsobenia sa
zmene klímy a riadenia rizík)

PO3 - Prepojenejšia Európa (mobilita a prepojenosť IKT)
PO4 - Sociálnejšia Európa (európsky pilier sociálnych práv)

PO5 - Európa bližšie k občanom (udržateľný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestne iniciatívy)

Proces negociácií k návrhu pre post 2020
Aktuálne prebieha proces negociácií na úrovni Rady
• SR navrhuje presunúť špecifický cieľ pre podporu
digitálnej pripojiteľnosti z cieľa politiky 3 (CP 3
Prepojenejšia Európa) do cieľa politiky 1 (CP 1
Inteligentnejšia Európa)
o Zvýšenie podielu alokácie na digitalizáciu, ako
aj pozitívny dopad na plnenie kritérií pre
tematickú koncentráciu (45 % zdrojov na CP1)

Zjednodušenia
Rozšírenie princípu jedného auditu
Zrušenie špecifických postupov

Rozšírenie povinnosti využívania

pre veľké projekty a projekty

zjednodušených metód

generujúce príjem – projekty

vykazovania (SCO) na projekty

strategického významu

spolufinancované z ESF, EFRR a

.

KF do 200,000 €
Riešenie pre projekty so

známkou excelentnosti (Seal of

Zjednodušenia

Umožnenie jednoduchších

pravidiel pre programy, pre

excellence), ktoré už nemusia

ktoré EK 2 roky po sebe

podstupovať výberový proces a

potvrdí celkovú mieru

zároveň sa automaticky
považujú za kompatibilné so
štátnou pomocou

chybovosti pod 2%

Finančné pravidlá
• Zmena pravidla zrušenia záväzkov z N+3 na N+2
• Zvýšenie národného spolufinancovania

Oprávnenosť DPH len pre projekty do 5 miliónov EUR

Podpora digitalizácie a využívania IKT
Podpora v rámci PO1 a PO3
(návrh nariadenia o EFRR a KF čl. 2)
PO1 inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva
špecifický cieľ: „využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády“
PO3 prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT
špecifický cieľ: podpora digitálnej prepojiteľnosti
V rámci tematických základných podmienok bude SR musieť:
• podložiť stratégiu pre inteligentnú špecializáciu aktuálnou analýzou prekážok šírenia inovácií, vrátane
digitalizácie
SR už má od roku 2013 Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu (RIS3)
schválenú vládou SR uznesením č. 665/2013 – táto
stratégia bude musieť byť v zmysle danej
základnej podmienky upravená

• mať zavedený národný/regionálny plán v oblasti širokopásmového pripojenia

Priorita „DIGITAL“ na roky 2021 -2027
Základné informácie

Kľúčovým cieľom EK je poskytnúť ČŠ nástroje na úspešnú digitálnu transformáciu spoločnosti
a ekonomiky, aby z nej mohli profitovať európski občania aj podnikatelia
Z uvedeného dôvodu bude podpora orientovaná na:
•

Posilnenie digitálnych kapacít EÚ (najmä superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, atď)

•

Prípravu digitálnej infraštruktúry v oblasti tovarov a služieb ako aj vo vysoko rýchlostnej konektivite pripojení

•

Rozšírenie tematických a územných cieľov a maximalizáciu výsledných riešení

•

Líderstvo EÚ v umelej inteligencii a v inovatívnych technológiách

Koordinácia verejných investícií na EÚ úrovni s cieľom dobudovať jednotný digitálny trh (DSM)
•

Len tam, kde majú investície pridanú hodnotu

•

Dôraz na cezhraničné projekty, interoperabilitu a agregovanie zdrojov (superpočítače, dáta, expertíza)

Priorita „DIGITAL“ na roky 2021 -2027
Priamo riadené programy

1) Program pre Digitálnu Európu (DEP) s rozpočtom 9,2 mld. EUR
HPC – superpočítače (2,7 mld), umelá inteligencia (2,5 mld), kybernetická bezpečnosť (2 mld), pokročilé digitálne zručnosti,
digitálna transformácia a interoperabilita

2) Program – Nástroj na prepájanie Európy (CEF 2.0) pre digitálnu oblasť s rozpočtom 3 mld. EUR
Naplnenie cieľov Stratégie o gigabitovej spoločnosti, 5G koridory - nasadenie a rozšírenie, podpora rozšírenia vysokorýchlostného
internetu (broadband), WIFI4EU – pokračovanie

3) Horizont Európa pre digitálnu oblasť s rozpočtom približne 12 mld. EUR
Priorita „Digital“ sa nachádza vo viacerých investičných pilieroch ako sú globálne výzvy (financovanie priemyslu, zdravia, mobility,
energeticky, životného prostredia, atď), FET – otvorené inovácie, či otvorená veda

4) Kreatívna Európa – Médiá s rozpočtom 1,1 mld. EUR (audiovizuálna časť)
Lepšia EÚ spolupráca v oblasti kultúrnej diverzity a dedičstva, podpora audiovizuálneho sektora a kreativity

Širokopásmové pripojenie - broadband
• Podpora broadbandu nebude možná v územiach
kde existujú už aspoň 2 siete kategórie NGA (100
Mbit).
• Zároveň nebude možné podporovať zavádzanie
sietí pomalších ako 100 Mbit.

Proces prípravy nového programového obdobia
v SR – predbežný harmonogram
Gestor: Centrálny koordinačný orgán (CKO)
Technické a politické vyjednávania
medzi EK a SR
spracovanie
podporných
dokumentov
2. polrok 2018

Schválenie
PD a OP

príprava Partnerskej dohody
a operačných programov (gestor CKO)
1.-2. Q
2019

1.Q 2019 – 4.Q 2020

EK zverejní špecifické odporúčania pre
krajinu – dôležité pre prípravu Partnerskej
dohody a operačných programov

prelom
2020/21

1. január
2021

