ZELENÉ EUROFONDY:
POMÁHAJÚ EURÓPSKE
PENIAZE OZELENIŤ
SLOVENSKO?
ŠPECIÁL | APRÍL 2021

Tento projekt je kofinancovaný
Európskou úniou

ZELENÉ EUROFONDY:
POMÁHAJÚ EURÓPSKE
PENIAZE OZELENIŤ
SLOVENSKO?
ŠPECIÁL | APRÍL 2021

Z eurofondov sa na Slovensku financuje významná
časť opatrení na zlepšenie stavu životného prostredia.
Efektívnosť čerpania je však podľa viacerých expertov
sporná. EURACTIV Slovensko sa pozrel na to, ako
eurofondy pomáhajú ozeleniť Slovensko.
Zelená agenda naberá v Európskej únii na obrátkach.
Svedčí o tom aj podmienka Európskej komisie, že členské
štát musia na zelené opatrenia vyčleniť 37 percent
z balíka, ktoré dostanú v rámci Plánu obnovy pre Európu.
Dôležitou súčasťou financovania zelených opatrení sú
však aj európske štrukturálne fondy, pri ktorých majú
štáty voľnejšie ruky v tom, čo všetko môžu zafinancovať.
Programové obdobie čerpania eurofondov 2014
až 2020 sa prakticky skončilo. Prostriedky z neho
môžu dočerpávať do roku 2023. Začiatok nového
programového obdobia odložila pandémia.
Na investície do životného prostredia je primárne určený
operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý je
rozpočtovo druhým najsilnejším zo všetkých. Vo výške
zazmluvnených financií je však druhým najslabším.
Výzvou takisto zostáva správne nastavenie mantinelov
medzi plánom obnovy a eurofondmi.
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ČLÁNOK

Schátraný kaštieľ v Čunove
sa zmení na moderné
ekocentrum
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Vizualizácia vnútorného priestoru kaštieľa po otvorení ekocentra.
[Bratislavský samosprávny kraj]

Z

anedbaný kaštieľ v Čunove sa už
čoskoro aj vďaka európskym peniazom zmení na multifunkčné
ekocentrum pre všetky vekové kategórie. V Bratislavskom kraji by takýchto
centier malo vyrásť niekoľko.

Čunovo patrí už dnes medzi vyhľadávané výletové destinácie Bratislavčanov a obyvateľov priľahlých
oblastí. Ide o najjužnejšiu mestskú
časť Bratislavy, ktorá sa nachádza
priamo pri vodnom diele Gabčíkovo,
len pár kilometrov od maďarských a

rakúskych hraníc. Hoci je Čunovo súčasťou Bratislavy, pôsobí pokojným
vidieckym dojmom.
Už o rok by tu turistov mohlo byť
výrazne viac. Rastie tu totiž nová
atrakcia – ekocentrum s „nadnárodným významom,” ako o ňom hovorí
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tlačový odbor Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Tá by sem
mala nielen pritiahnuť ďalších turistov, ale ich aj vzdelávať.
Ekocentrum vznikne v budove
čunovského kaštieľa, vzácnej historickej pamiatky z polovice 18. storočia. Budova kaštieľa dlho chátrala.
Už o niečo viac ako rok by však mohla
otvoriť svoje dvere s novým účelom.
„Ekocentrum bude návštevníkov
vzdelávať a posilňovať ich vzťah k prírode. V jeho priestoroch bude aj interaktívna výstava, zameraná na rôzne
zložky prírodného dedičstva regiónu”. V obnovenom kaštieli sa budú
takisto uskutočňovať workshopy, exkurzie, cezhraničné konferencie, turistické atrakcie, semináre či tábory.
Projekt má nadnárodnú dimenziu.
Realizuje sa v dvoch etapách v rámci
projektov Ecoregion SKAT a Ecoregion SKHU. To znamená, že na ňom
spolupracuje aj Rakúsko a Maďarsko.
Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika-Rakúsko.

ČO VŠETKO EKOCENTRUM
PONÚKNE?
Nadregionálno-enviro vzdelávacie centrum. Tak by sa oficiálne malo
nazývať čuňovské ekocentrum v budove tamojšieho kaštieľa a jeho okolí. Ekocentrum bude multifunkčné.
Okrem už spomenutých seminárov,
konferencií či výstav bude mať aj svoju vonkajšiu časť. Rekonštrukciou
totiž prejde aj záhrada kaštieľa a priľahlá sýpka. Tie sa zrenovujú v druhej
a tretej etape projektu.
„Je to jedna z najvýznamnejších
aktivít projektu. V záhrade vzniknú rôzne zážitkové a interaktívne
prvky, ako biotopové jazierko, ktoré
bude schopné samočistenia, vtáčie
hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti.
„V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum
ako aj podpora environmentálneho
povedomia obyvateľov. Preto sme si
vznik Ekocentra vytýčili aj v programovom vyhlásení BSK. Bude plniť

nadnárodnú funkciu stať sa hlavným
ekoturistickým centrom regiónu a
rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom
rade má byť vzorovým príkladom
spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a
neziskovým sektorom,” dodal Droba.
Centrum bude určené pre všetky
vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po odbornú obec a zahraničných návštevníkov.

NADNÁRODNÁ DIMENZIA
Čunovo leží blízko takzvaného
trojštátia – hranice Slovenska, Rakúska a Maďarska. Výstavba ekocentra má preto nadnárodnú dimenziu.
Zúčastňujú sa na nej všetky tri strany.
V prvej etape projektu sa zrekonštruuje budova kaštieľa v spolupráci
s rakúskymi partnermi. Do projektu
je zapojená okrem Bratislavského samosprávneho kraja aj Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie,
Národné parky Donau-Auen a Neusiedler See-Sewinkel v Rakúsku a
región Marchfeld. Celkový rozpočet
pre prvú etapu je viac ako tri milióny
eur. Väčšia časť (85 percent) je hradená z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Zo štátneho rozpočtu pôjde
desať a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja päť percent.
V druhej etape sa plánuje revitalizácia záhrady v okolí kaštieľa. Táto
fáza bude prebiehať v spolupráci s
maďarskou stranou. Financovaná
bude z Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Revitalizácia záhrady
bude stáť viac ako milión eur.
„Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície
v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci
tam nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely
hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy
a ďalšie,” uvádza správa publikovaná
na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.
V tretej a zároveň poslednej fáze
prejde rekonštrukcia aj priľahlá sýpka, kde vznikne kultúrno-výstavný
priestor. Aj tu by mali pomôcť európske peniaze. BSK sa o nich bude uchádzať v novom programovom období
čerpania eurofondov po roku 2021.

ARMÁDA AJ ROĽNÍCKE
DRUŽSTVO
Ekocentrum vznikne v historickej budove barokovo-klasicistického
kaštieľa, ktorý je zároveň národnou
historickou pamiatkou. Postaviť ho
dal v druhej polovici 18. storočia cisársky komorník a bohatý veľkostatkár Péter Sapáry. V priebehu storočí
niekoľkokrát zmenil vlastníka až ho
napokon v roku 1905 kúpil gróf Elemér Lónya, druhý mažel belgickej
princeznej Štefánie, ktorý vlastnil aj
kaštieľ v neďalekých Rusovciach. Po
druhej svetovej vojne kaštieľ využívala armáda. Neskôr ho využívalo aj
miestne roľnícke družstvo ako kancelárske priestory. V 80. rokoch sa
kaštieľ začal rekonštruovať, po revolúcii sa však práce zastavili a už nepokračovali. Odvtedy táto pamiatka
chátra.
Bratislavský kraj sľúbil pôvodný
vzhľad kaštieľa zachovať. Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie
(ide o vykurovanie kaštieľa tepelným
čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych
dôsledkov zmeny klímy ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej
následné využitie, vodopriepustné
plochy, využitie svetlých farieb pre
zníženie prehrievania prostredia,
vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.
Samostatnú historickú hodnotu
má aj priľahlá sýpka, ktorá podchádza z druhej polovice 16. alebo prvej
polovice 17. storočia.

EKOCENTIER BUDE VIAC
Bratislavský kraj ešte v roku 2017
predstavil Koncepciu budovania siete
environmentálno-vzdelávacích
centier v kraji na roky 2018-2025. Jej
hlavným cieľom je podpora výučby
environmentálnej výchovy a prírodovedeckých predmetov, zvyšovanie
environmentálneho povedomia širokej verejnosti a rozvoj ekoturizmu.
Podľa plánu koncepcie sa už vybudovalo ekocentrum v Devínskej
Novej Vsi. Ďalšie by mali vzniknúť v
Stupave, v bratislavskej Cvernovke či
v Modre. Zrekonštruovať by sa tiež
malo turistické infocentrum na bratislavskom Kamzíku a múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci. n
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ČLÁNOK

Zdĺhavé rozhodovanie a obrovská byrokracia:

Ako sa čerpali eurofondy
do životného prostredia?
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [TASR/Milan Kapusta]
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V

operačnom programe Kvalita
životného prostredia zostáva
nevyčerpaná viac ako polovica peňazí. V jednotlivých oblastiach
sa navyše peniaze nečerpali rovnomerne. Problém bol najmä v protipovodňových opatreniach. Envirorezort
avizuje, že časť peňazí bude presúvať.
Programové obdobie sa 2014-2020
sa prakticky skončilo. Prostriedky
z neho sa môžu vďaka pravidlu N+3
dočerpávať ďalšie tri roky. Portál EURACTIV Slovensko sa pozrel na to,
ako prebiehalo čerpanie z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je zameraný na investície do ochrany životného prostredia v
rámci piatich prioritných osí.
Program Kvalita životného prostredia bol v uplynulom programovom
období rozpočtovo druhým najsilnejším. Žiadatelia mali k dispozícií viac
ako tri miliardy eur. Zatiaľ sa podarilo vyčerpať 42,34 percent, teda menej
ako polovicu.
Oslovení experti za najväčšie bariéry už tradične považujú veľkú a
zbytočnú administratívu. Problém
majú najmä menšie obce, ktoré si
často prípravu projektov nemôžu dovoliť. V niektorých prípadoch ich zároveň obmedzujú národné záväzky. S
prílišnou administratívnou záťažou
čiastočne súhlasia aj rezorty životného prostredia a regionálneho rozvoja
a investícií, ktoré sú za čerpanie a alokáciu fondov zodpovedné. Tie však
zároveň dodali, že pomalé čerpanie
zodpovedá aj povahe projektov, ktorých príprava je sama o sebe zdĺhavá
a náročná.
Napriek tomu sa z programu podarilo zafinancovať množstvo projektov. Najviac sa darilo čerpať vo
vodnom a odpadovom hospodárstva.
Najmenej v oblasti protipovodňových
opatrení. Envirorezort už avizoval, že
z tejto oblasti pravdepodobne peniaze
presunie do tých, v ktorých sa dačí
čerpať efektívnejšie.

KAM MALI PENIAZE
SMEROVAŤ?
Najskôr sa pozrime na oblasti, do
ktorých mali peniaze z operačného
programu Kvalita životného prostredia smerovať. Rámcový dokument operačného programu spred začiatku dobiehajúceho programového
obdobia stanovil päť prioritných osí:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami
3. Podpora riadenia rizík, riadenia
mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
5. Technická pomoc
Prvá os počíta s investíciami do
odpadového a vodného hospodárstva, ochrany biodiverzity, opatrení
na zlepšenie mestského prostredia,
dekontaminácie starých priemyselných oblastí či zníženia miery znečistenia ovzdušia.
Druhá je zameraná na adaptačné
opatrenia, teda prispôsobenie sa zmene klímy. Dôraz je na zníženie rizika
povodní. To znamená protipovodňové opatrenia v mestách aj vodozádržné opatrenia v intravilánoch aj extravilánoch obcí.
Tretia os si kladie za cieľ zlepšiť
pripravenosť na zvládanie mimoriadnych situácie spôsobených zmenou
klímy a zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných opatrení mimo
protipovodňových opatrení, ktoré
už rieši druhá os. Tými sú napríklad
zosuvy pôdy alebo nedostatok pitnej
vody. Investovať sa malo tiež do budovania systémov vyhodnocovania
rizík a včasného varovania.
Štvrtá os je zameraná podporu
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Konkrétne sa má podporiť
výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, spracovanie nízkouhlíkových
stratégií pre všetky typy území a využívanie kombinovanej výroby tepla a
elektrickej energie.
Technická pomoc je špecifickou
osou, cez ktorú sa financuje organizačná stránku programu, teda hlavne
platy riadiacich zamestnancov.

AKO SA ČERPALO?
Program Kvalita životného prostredia je s rozpočtom 3,05 miliardy
eur druhým najväčším programovom
v dobiehajúcom programovom období. Najväčším programom je Operačný program Integrovaná infraštruktúra s viac ako siedmimi miliardami.
Pre porovnanie, z tohto programu

sa podarilo vyčerpať 36,51 percenta
zdrojov. Zazmluvnených je celkovo
81,76 percent.
Podľa posledných informácií o
implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov z konca februára tohto roka Slovensko z
programu Kvalita životného prostredia vyčerpalo takmer 1,2 miliárd eur.
Viac ako sto miliónmi prispel štát. To
predstavuje 42,42 pecenta z celkovej
alokácie.
Ďalším ukazovateľom sú zazmluvnené prostriedky. V rámci programu
Kvalita životného prostredia sú zazmluvnené dve miliardy eur, čo predstavuje 71 percent z celkovej alokácie.
To je však s výnimkou mikroprogramu
rybné hospodárstvo stále najmenej zo
všetkých 11 operačných programov.
Ministerstvo životného prostredia poskytlo portálu EURACTIV Slovensko informácie aj o čerpaní do
jednotlivých prioritných osí programu. Odhliadnuc od oblasti Technická pomoc sa najviac darilo peniaze
čerpať v prioritnej osi 1. – Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, v rámci ktorej
investuje do budovania sektora odpadového a vodného hospodárstva
či ochrany biodiverzity a zlepšovania mestského prostredia. Zatiaľ sem
smerovalo približne 673 miliónov eur
bez príspevku štátu.
Druhou prioritnou osou s najväčším podielom čerpania bola štvrtá os
zameraná na podporu prechodu na
bezuhlíkové hospodárstvo, ktorá vyčerpala 378 miliónov eur bez príspevku štátu. Tieto dve osi majú aj najväčší podiel zazmluvnených financií. Pri
prvej je to približne jedna miliarda
eur, pri štvrtej 652 miliónov. Prvá a
štvrtá os sú zároveň rozpočtovo najsilnejšie. Celková alokácia pre prvú os
je viac ako 1,5 miliardy eur. Pre štvrtú
takmer 900 miliónov. S veľkým odstupom je za nimi druhá, ktorá sa zameriava na ochranu pred povodňami
(293 miliónov eur) a tretia, ktorá cieli
na zmierňovane dôsledkov zmeny
klímy (244 miliónov eur).
Čerpanie peňazí z prioritných osí
2 a 3 zatiaľ zaostáva. Z tretej sa vyčerpalo iba 62,5 milióna eur (zazmluvnených je 172 miliónov), zo štvrtej
dokonca len 34 miliónov (zazmluvnených je 123 miliónov).
Zaujímavosťou je, že ešte pred rokom bola situácia odlišná. V tom čase
mala najvyššie percento zazmluvne-
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ných financií z celkovej alokácie tretia os.
Celkovo v programe zostáva nezazmluvnená viac ako miliarda eur.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Pre lepšiu predstavu o fungovaní
programu sa v krátkosti pozrime na
niektoré úspešné projekty financované z európskych peňazí. Zoznam podporených aj nepodporených projektov si môžete pozrieť na internetovej
stránke operačného programu. Zároveň tu sú uvedené aj príklady dobrej
praxe, ktoré však všetky pochádzajú z
prioritnej osi 1.
Jedným z úspešných projektov je
kompostáreň v Čadci, ktorú mesto
vybudovalo za 405 tisíc eur. Mesto z
vlastných zdrojov prispelo 20 tisíc eurami. V Galante sa zase z eurofondov
nakúpili záhradné kompostéry do domácností, čím sa podarilo zvýšiť kapacitu zariadení na predchádzanie vzniku odpadov. V Levoči za európske peniaze zvýšili kapacitu zberného dvora
a kúpili novú manipulačnú techniku.
Ďalšou prioritou je vodné hospodárstvo, v rámci ktorého sa napríklad podarilo rozšíriť kapacitu
čističky odpadových vôd v Lozorne
a dobudovať čističku a kanalizáciu v
Liptovskej Tepličke. Ešte v roku 2015
prebehol projekt Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických
prvkov kvality vôd v roku 2015, pri
ktorom sa monitorovala kvalita povrchových vôd v slovenských riekach aj
vodných nádržiach.
Z programu Kvalita životného
prostredia sa však nebudujú len kompostárne a čističky, hoci v tejto prioritnej osi je najviac peňazí. Mesto
Trnava napríklad dostalo 200 tisíc
eur na vypracovanie energetického
auditu verejných budov. Teplárenská
spoločnosť Lomnická Teplárenská
dostala rovnakú sumu na využívanie
tepla z geotermálneho vrtu. Približne
230 tisíc eur pôjde na vodozádržné
opatrenia v takmer dvojtisícovej obci
Jaklovce, ktorá leží na sútoku riek
Hornád a Hnilec blízko Gelnice. Viac
ako 1,2 milióna eur na protipovodňové opatrenia dostala obec Čoltovo v
okrese Rožňava.

ADMINISTRATÍVNE
BARIÉRY
Uvedené príklady sú len niekoľkými z mnohých úspešne podporených
projektov. Napriek týmto príkladom

dobrej praxe platí, že Slovensko má
s čerpaním eurofondov ako takých
problém. V tomto programovom období je dokonca pri čerpaní európskych peňazí najhoršie zo všetkých
členských štátov. Dokazuje to aj pomalé čerpanie v operačnom programe Kvalita životného prostredia.
EURACTIV Slovensko sa pýtal viacerých odborníkov aj zainteresovaných rezortov, prečo je to tak. Takmer
všetci z oslovených za hlavný problém označili administratívne bariéry
a byrokraciu.
Ministerstvo životného prostredia vidí problém v „zložitom, centrálne stanovenom mechanizme poskytovania podpory” a vo veľkom množstve overovaných podmienok, ktoré
poskytnutiu príspevkov z európskych
fondov predchádzajú.
S tým súhlasí aj Martina Paulíková, členka monitorovacieho výboru
operačného programu Kvalita životného prostredia za sieť environmentálnych organizácií Ekofórum.
„Systém riadenia pre celé eurofondy časom narástol do extrémne
zložitého a neprehľadného kolosu,
v ktorom sa orientuje a dokáže ním
preplávať bez strát iba málokto. Mnohé samosprávy či menšie subjekty,
nehovoriac o mimovládnych organizáciách síce majú výborné nápady
a vedia urobiť kvalitné opatrenia na
zlepšenie životného prostredia, ale
nemajú z čoho živiť suitu obstarávačov, papierovačov a administrátorov,”
povedala.
„Bariérou býva aj nie vždy dostatočná kvalita a pripravenosť žiadostí
o nenávratnú finančnú podporu zo
strany žiadateľov. V procese implementácie projektov je najnáročnejšou
fázou proces verejného obstarávania,” doplnil tlačový odbor envirorezortu.
Aj Juraj Melichár, národný koordinátor pre verejné financie z občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA, označil za prvý nedostatok
administratívnu náročnosť čerpania.
„Štátna správa by sa mala preorientovať z kontroly formálnych a administratívnych dokumentov na skutočné
výsledky projektov,” uviedol.
Envirorezort však zároveň dodal,
že úroveň čerpania odráža aj fakt,
že prevažná časť investícií je zameraných na environmentálnu infraštruktúru, ktorá si vyžaduje náročnejšiu a zdĺhavejšiu prípravu. Často

musí napríklad prebehnúť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov,
čo celý proces predlžuje. Na túto bariéru poukázal aj tlačový odbor ministerstva pre regionálny rozvoj a investície (MIRRI).
„Bariéru pre rýchle čerpanie predstavujú aj technologicky náročné
projekty, v ktorých sú viazané vyššie
objemy finančných prostriedkov a
ktoré sú realizované v priebehu viacerých rokov, keďže ich realizácia
je náročnejšia a ich čerpanie možno
očakávať až ku koncu obdobia ich realizácie,” uviedlo MIRRI.

OBSAHOVÉ BARIÉRY
Tieto problematické body zväčša
platia pre eurofondy ako také. Europoslanec Michal Wiezik (Spolu/
EPP) túto rovinu označil za technickú. Problém však podľa neho má aj
obsahovú rovinu, ktorá súvisí s „tendenciou zachovávať veci nezmenené”.
„Vidíme prevahu projektov bez
náležitej inovatívnosti, ktoré nie sú
dostatočne ambiciózne čo sa týka plnenia environmentálnych a klimatických cieľov,” hovorí Wiezik. Ako
príklad uviedol investície do zadržiavania vody. Tie spadajú do prioritnej
osi 2.
„Investície sú prevažne technického charakteru zamerané na retardáciu povodňovej vlny a technické
meliorácie vodných tokov, pričom
ignorujú potrebu zadržiavania vody
v povodí, čo úzko súvisí so zmenou
využívania krajiny a ekosystémovým
prístupom,” kritizuje europoslanec.
Rezort životného prostredia portálu EURACTIV Slovensko takisto potvrdil, že prioritná os 2 bojuje s problémom slabého čerpania. Envirorezort
vidí príčinu v komplikovanej príprave
protipovodňových projektov. Cieľom
je, aby sa investície neobmedzovali
len na takzvanú sivú infraštruktúru.
Teda protipovodňové stavby na vodných tokoch.
Paulíková označila protipovodňové za „žiadúce a potrebné”. Druhým
dychom však dodala, že sa roky robili „nie celkom vhodným spôsobom”,
pretože hoci chránili pred povodňami, zároveň škodili stavu vôd. „Šetrnejšie protipovodňové opatrenia
meškajú, a tak sa časť z na to vyčlenených financií musela presunúť inam,
lebo by prepadli,” dodala.
Dodatočné presuny avizuje aj envirorezort. V prioritnej osi 2 totiž na-
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ďalej zostávajú finančné prostriedky,
ktoré sa už v tomto programovom období pravdepodobne nevyčerpajú.
„Časť nevyužitých finančných prostriedkov plánuje ministerstvo životného prostredia presunúť z menej výkonnej Prioritnej osi 2 do výkonnejšej
Prioritnej osi 1, konkrétne do oblasti
vodného hospodárstva – na podporu
odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd a zásobovania bezpečnou pitnou vodou a do oblasti odpadového hospodárstva – na podporu
nakladania s komunálnym odpadom,
najmä zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,”
uviedlo ministerstvo.
Okrem už spomínaných opatrení
v sektore odpadového hospodárstva
je prioritou v osi 1 aj budovanie verejných kanalizácií a vodovodov. Najmä
pri kanalizáciách sa však štát zameriava na obce nad dve tisíc ekvivalentných obyvateľov (EO – súčet skutočného počtu obyvateľov žijúcich
v danej sídelnej aglomerácii a jej populačného ekvivalentu – prevodovej
hodnoty priemyselných odpadových
vôd produkovaných v danej oblasti
za deň). Dôvodom je nesplnený národný záväzok voči Európskej komisii
odkanalizovať všetky väčšie obce do
roku 2015. Slovensko sa k tomu zaviazalo ešte pri vstupe do Únie.
V praxi to znamená, že hoci o peniaze z eurofondov na budovanie
kanalizácie sa môžu uchádzať aj obce

s menej ako 2000 EO, podporu dostanú len ťažko. EURACTIV Slovensko
na tento problém upozornil ešte na jeseň minulého roku. Začiatkom marca ho na sociálnej sieti opäť otvorila
poslankyňa za stranu Sloboda a solidarity (SaS) Anna Zemanová.

EUROFONDY A MALÉ OBCE
Slovenský záväzok odkanalizovať
obce nad 2000 EO predstavuje pre
menšie obce problém. Nie je však jediný. Administratívne bariéry a náročnosť prípravy eurofondových projektov môžu byť práve pre malé obce
dôvodom, prečo do žiadosti o podporu nepôjdu. Príprava projektu si totiž
vyžaduje čas a peniaze. Na rozhodnutie si okrem toho často musia počkať.
„Mestá a obce, ktoré majú záujem
budovať kompostárne, bioplynové
stanice, či iné zariadenia na spracovanie odpadov, by nemali čakať niekoľko mesiacov na rozhodnutie, či ich
projekt bol úspešný alebo nie,” povedal podpredseda ZMOS Radomír Brtáň v rozhovore pre portál EURACTIV
Slovensko.
Na tento fakt upozornil ešte v roku
2019 Národný kontrolný úrad (NKÚ),
podľa ktorého si žiadatelia museli v
niektorých prípadoch na rozhodnutie
počkať až 300 dní.
„Najvyšší kontrolný úrad zároveň
upozorňuje vládu SR, že rozhodnutia
o schválení či nechválení príspevku
boli vydávané s obrovským meška-

ním, ktoré priamo ohrozuje riadne
čerpanie eurofondov na Slovensku.
Aj preto považuje národná autorita
pre oblasť externej kontroly vyvodzovanie osobnej zodpovednosti v jednotlivých prípadoch za nevyhnutnosť,” píše sa v správe.
Pre menšie obce je problematická
tiež spoluúčasť na úrovni 80 percent,
čo znamená, že zvyšok si samosprávy musia doplatiť sami. Ešte na jeseň
sa ako východisko javil plán obnovy,
pri ktorom spoluúčasť nebude nutná.
Zároveň však z plánu obnovy nebude
možné financovať tradičné programy
ministerstva životného prostredia,
ako sú budovania kanalizácií, čističiek či investícií do odpadového hospodárstva.
„Financovanie tých prioritných aktivít ministerstva životného prostredia, ktoré sa nezahrnuli do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,
chceme kompenzovať z fondov Európskej únie v rámci pripravovanej Partnerskej dohody SR na obdobie 2021 –
2027 a Operačného programu Slovensko. Keďže ide v prevažnej miere o požiadavky a záväzky, ktoré Slovensku
vyplývajú z právnych predpisov Únie
v oblasti životného prostredia, ministerstvo očakáva, že táto skutočnosť sa
zohľadní v rámci Centrálneho koordinačného orgánu,” tvrdí envirorezort.
Centrálnym koordinačným orgánom pre budúce programové obdobie
je MIRRI. n
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A N K E TA

Eurofondy sú na Slovensku
neprehľadným kolosom, zhodujú
sa odborníci
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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EURACTIV Slovensko sa odborníkov na eurofondy, členov monitorovacieho výboru operačného programu Kvalita životného prostredia a
zainteresovaných rezortov pýtal, ako
sú spokojní s čerpaním európskych
peňazí do ochrany životného prostredia a kde vidia najväčšie bariéry.
V tejto súvislosti dostal každý dve
rovnaké otázky:
1. Ako vnímate čerpanie eurofondov do ochrany životného prostredia?
2. Kde vidíte najväčšie bariéry pri
ich čerpaní?
Väčšina expertov sa zhodla, že
eurofondy sú jedným z kľúčových
nástrojov pre podporu opatrení na
ochranu životného prostredia. Zároveň však opäť upozornili na obrovskú
administratívnu náročnosť prípravy
a implementácie projektov. Niektorí
poukázali aj na obsahové nedostatky
vyplývajúce z prípravy uplynulého
programového obdobia. Z toho vyplýva chybné nastavenie výziev, ktoré
nie vždy odzrkadľuje dopyt po jednotlivých projektoch.
Ministerstvo životného prostredia sa situáciu snaží riešiť presunom
peňazí v rámci jednotlivých prioritných osí programu Kvalita životného
prostredia (OP KŽP). Veľký dopyt je
napríklad po výstavbe kanalizácií,
vodovodov a investíciách do odpadového hospodárstva. V nasledujúcich
troch rokoch by tieto oblasti mali dostať peniaze z prioritnej osi venovanej protipovodňovým opatreniam, z
ktorej sa peniaze čerpajú len pomaly.
Tu je však dôvodom komplikovaná a
chybné nastavenie, nie nízky dopyt.
Peniaze z uplynulého programového obdobia 2014-2020 sa môžu vďaka pravidlu N+3 dočerpávať ďalšie tri
roky.

na nízkouhlíkové hospodárstvo či
implementáciu mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy.
Pre Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) predstavuje jednu z najväčších
výziev odstraňovanie environmentálnych záťaží ohrozujúcich kvalitu podpovrchových vôd. Aj napriek
tomu, že na daný účel boli vyčlenené
značné finančné zdroje, vedomosti o
aktuálnom stave záťaží sú limitované
a stav pripravenosti na ich sanáciu je
nedostatočný. V budúcnosti bude preto potrebné sa zamerať na investície
do výskumu a inovatívnych riešení
umožňujúcich odstraňovanie záťaží
ohrozujúcich životné prostredie.
Rovnako je potrebné zamerať sa
na zefektívnenie odpadového hospodárstva, a to prostredníctvom osvety
obyvateľstva, napríklad v oblasti separovania odpadu, vedúcej k zníženiu miery tvorby odpadu. Výzvu pre
BSK predstavuje aj poddimenzované
financovanie vodnej a kanalizačnej
infraštruktúry v rámci regiónu.
2) Jednoznačne najväčšiu bariéru
pri čerpaní fondov Európskej únie
v programovom období 2014-2020
predstavuje administratívna záťaž.
Vysoká byrokracia pri verejnom obstarávaní vyplývajúce zo zákona
o verejnom obstarávaní a stavebného zákona, či dlhé vyhodnocovanie a
zložité kontroly štrukturálnych a investičných fondov, komplikujú čerpanie finančných nástrojov a následnú implementáciu investícií. Navyše
nejednotnosť pravidiel pre všetky
fondy, verejné obstarávania či kontroly a audity spôsobuje všeobecnú
neprehľadnosť
administratívnych
úkonov potrebných k prefinancovaniu nielen environmentálnych projektov z fondov EÚ.
V záujme celej Európskej únie a
predovšetkým v záujme toho, aby čerpanie eurofondov bolo efektívnejšie
a najmä, aby sa nevytváral odpor a
strach čerpať tieto peniaze, by sa tieto
prekážky mali odstraňovať. Zjednodušenie čerpania fondov je na mieste
a je nanajvýš aktuálne a nevyhnutné
na to, aby eurofondy reálne pomohli
ľuďom, obciam a regiónom.

MARTIN HAKEL
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja
1) Pre štát ako aj pre regióny sú eurofondy prirodzene kľúčový finančný
nástroj umožňujúci ochranu životného prostredia a biodiverzity, prechod

MARTIN HOJSÍK
Europoslanec za stranu Progresívne
Slovensko/Renew Europe
1) Je dôležité povedať, že eurofondy
Slovensku dlhodobo veľmi pomáhajú. Ich prínos pre ochranu životného
prostredia a teda zlepšenie celkovej

rínos eurofondov pre ochranu
prírody je neodškriepiteľný. Čerpanie je však nutné zefektívniť.
Mnohé samosprávy či menšie organizácie totiž administratívnu náročnosť
prípravy projektov nie sú schopné
zvládnuť, zhodli sa odborníci.

úrovne života ľudí na Slovensku je neodškriepiteľný, pretože zdravé životné
prostredie je základom ako pre naše
prežitie, tak aj ekonomickú prosperitu. No Slovensko má v oblasti čerpania
eurofondov stále rezervy. Ešte stále sa
pričasto stretávame s priveľmi technokratickým prístupom k eurofondom.
Akoby sme zabúdali, že dôležitejší ako
proces je jeho výsledok.
Verejná správa na Slovensku
musí byť zároveň flexibilnejšia a pripravenejšia na zapojenie odbornej
verejnosti a občianskej spoločnosti.
Napríklad aj pri príprave a nastavení
výziev. Jedným z konkrétnych problémov, na ktoré chcem upozorniť, je
nastavenie výziev predovšetkým v
oblasti adaptácie na zmeny klímy.
Dokumenty rámcujúce tieto výzvy sa
nedostatočne venovali negatívnym
vplyvom zmeny klímy, napríklad v
téme častosti a intenzity horúčav, ale
aj povrchových záplav a ich dopadu
na život ľudí v mestách. Adaptácia
potrebuje strategické plány, ktoré
budú hodnotiť vystavenie regiónu na
dopady, jeho zraniteľnosť a adaptívna
kapacita.
2) Ako som spomenul, formalistický prístup a administratívna náročnosť sú jednými z problémov, ktorým
na Slovensku stále čelíme. Ešte stále
sa nám stáva, že potrebné a prospešné
projekty častokrát nevzniknú len preto, lebo je príliš náročné ich pripraviť.
Ak pre vybudovanie jednej cyklotrasy medzi dvoma mestami potrebujeme niekoľko separátnych projektov z
každej dotknutej samosprávy, vieme,
že máme problém.
Zároveň potrebujeme posilniť
strategický nadhľad a zlepšiť dodávanie potrebných informácií samosprávam. Starostovia a starostky obcí nemôžu presne vedieť čo robiť, ak im nedáme know-how a potrebné informácie. Nemôžeme predsa čakať, že každý bude odborník na všetko. Podpora
samospráv je preto kľúčová. Cestou
je zefektívnenie komunikácie medzi
celoslovenskou, župnou a lokálnou
úrovňou s občianskou spoločnosťou a
lokálnou odbornou verejnosťou.
JURAJ MELICHÁR
koordinátor pre energetickú transformáciu v občianskom združení Priatelia Zeme-CEPA.
1) Je skvelé, že Slovensko má k dispozícii eurofondy na ochranu životného prostredia, ale potrebujeme
popracovať na tom, aby podpora bola
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jednoduchšia a zameraná na výsledky. Napríklad môžeme spojiť skúsenosti expertov v regiónoch s administratívnymi a inými kapacitami na
krajskej alebo národnej úrovni vhodnou spoluprácou štátnej a verejnej
správy a mimovládnych organizácií.
Na druhej strane, bývalý Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu nevyužil horizontálny
princíp Udržateľný rozvoj na to, aby
podporil environmentálnu šetrnosť
v čo najväčšom množstve eurofondových projektov, napríklad cez zelené
verejné obstarávanie.
Na vhodné nastavenie čerpania
eurofondov od roku 2021 na ochranu
klímy by malo v prvom rade Ministerstvo životného prostredia čo najskôr
aktualizovať model pre uhlíkovú
neutralitu a preniesť ho na regionálnu úroveň. Aj v iných oblastiach bude
treba rozumne rozdeliť podporu a jasne komunikovať rozdiely medzi Plánom obnovy a odolnosti, Európskymi
štrukturálnymi a investičnými fondami, Fondom spravodlivej transformácie, Modernizačným fondom,
Environmentálnym fondom a inými
možnosťami podpory.
2) V prvom rade je to administratívna náročnosť čerpania. Štátna
správa by sa mala preorientovať z kontroly formálnych a administratívnych
dokumentov na skutočné výsledky
projektov. Druhou najzávažnejšou bariérou je nedostatok kapacít pre smerovanie regiónov k uhlíkovej neutralite. Nemalo by sa stať, že podporíme
predimenzované (obnoviteľné) zdroje
energie skôr ako podporíme úspory
energie. Potrebujeme strategický prístup namiesto rýchleho využívania
aktuálne otvorených výziev.
Ďalšou bariérou môže byť nastavovanie výziev z Bratislavy a pandemickú situáciu. Avšak príklady dobrej praxe v pracovných skupinách a podujatiach, kde spolu komunikujú národní,
krajskí a miestni experti a expertky,
môžeme nájsť v Operačnom programe
Kvalita životného prostredia a často
sú podporené aj z OP Efektívna verejná správa. Najvyšší kontrolný úrad
SR upozornil, že rozhodnutia o schválení či neschválení príspevku boli
zodpovednými riadiacimi, sprostredkovateľskými orgánmi vydávané s obrovským meškaním, niekedy viac ako
300 dní od ukončenia hodnotiaceho
kola. NKÚ ďalej považuje vyvodzovanie osobnej zodpovednosti v jednotlivých prípadoch za nevyhnutnosť.

MARTINA PAULÍKOVÁ
Programová manažérka nadácie
Ekopolis
1) V prípade čerpania eurofondov
vidím niekoľko línií, kde sa darí a kde
sa darí menej. V prvej skupine sú projekty, ako je napríklad výstavba verejných vodovodov a kanalizácií, na
ktoré sú prijímatelia zvyknutí, vedia
ich implementovať, čerpanie je tu v
podstate rámcované iba administratívne neprajným systémom riadenia
celých eurofondov.
Druhá skupina sú opatrenia, ktorých implementácia je žiadúca a potrebná, ale roky sa robili nevhodným
spôsobom, čo ovplyvnilo čerpanie
eurofondov a realizáciu projektov.
Sem patria napríklad opatrenia na
ochranu pred povodňami. Tie v minulosti síce ochránili pred povodňami, ale zároveň zhoršovali stav vôd,
čo je v rozpore s našim záväzkom dosiahnuť dobrý stav vôd do roku 2015.
Šetrnejšie protipovodňové opatrenia
meškajú, a tak sa časť z na to vyčlenených financií musela presunúť inam,
lebo by prepadli.
A potom je tu tretia skupina projektov, ktoré boli v našom prostredí
nové. Vyjasňovala sa napríklad legislatíva na povoľovanie vodozádržných
opatrení v intraviláne. Tu bol rozbeh
pomalší, čerpanie menšie, ale zdá sa,
že o tieto opatrenia je veľký záujem a
vedia ich robiť samosprávy aj menšie
subjekty. Ako celok je OP Kvalita Životného prostredia pomerne problémovým programom, čo je spôsobené
jeho nie celkom ideálnym nastavením na začiatku. A to je škoda, lebo
životné prostredie je dlhodobo podfinancované a pri tom určuje kvalitu
života a zdravia každého z nás.
2) Jednoznačne byrokracia a administratívna náročnosť pri príprave
žiadosti a následne pri implementácií projektov. Systém riadenia pre
celé „eurofondy“ časom narástol do
extrémne zložitého a neprehľadného
kolosu, v ktorom sa orientuje a dokáže
ním preplávať bez strát iba málokto.
Mnohé samosprávy či menšie subjekty, nehovoriac o mimovládnych organizáciách, síce majú výborné nápady
a vedia urobiť kvalitné opatrenia na
zlepšenie životného prostredia, ale nemajú z čoho živiť suitu obstarávačov,
papierovačov a administrátorov, teda
relatívne veľký podporný tím, ktorý je
nevyhnutný aj pre malé projekty.
Často je brzdou aj to, že prijímatelia nemôžu zo samej podstaty veci

alebo na to nemajú zdroje, aby celé
mesiace čakali na posúdenie žiadosti. Kým sa o nej rozhodne, tak od realizácie opatrení úplne upustia, alebo
ich urobia v menšom rozsahu z iných
zdrojov. Nie je to problém eurofondov
v oblasti životného prostredia, ale eurofondov ako celku.
KATARÍNA ROCHOVSKÁ
Riaditeľka sekcie fondov Európskej
únie v Slovenskej agentúre životného
prostredia (SAZP)
1) Ako najväčší prínos eurofondov
vôbec vidím to, že sa nám prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia a operačných programov predchádzajúcich
programových období podarilo zhodnotiť verejnú infraštruktúru v oblasti
ochrany životného prostredia v tak
výraznej miere, v akej by bez možnosti ich využitia ešte dlho zhodnotená
nebola. Či už sa jedná o budovanie
vodovodov a kanalizácií, čistenie
vôd, zvyšovanie kvality ovzdušia, či
adaptabilitu krajiny na zmenu klímy, ako aj ochranu pred povodňami,
separovanie, spracovanie a využívanie odpadov, či opatrenia do ochrany
prírody, dopady týchto projektov je
možné vidieť a cítiť takmer v každom
slovenskom meste a obci. Investičný dlh v oblasti ochrany životného
prostredia je však naďalej značný, no
prostredníctvom eurofondov sa nám
ho postupne darí znižovať, a aj ďalej
bude, keďže investície do ochrany
životného prostredia budú prioritou
aj na ďalšie sedemročné programové
obdobie, v ktorého prvom roku už v
súčasnosti sme.
Do budúcna by bolo žiaduce možno vo väčšej miere prispôsobiť „ponuku“ samotných výziev s adekvátne
vyčlenenou alokáciou zodpovedajúcou dopytu po jednotlivých opatreniach a oblastiach podpory, keďže
história ukazuje, že po niektorých
investíciách je výrazný dopyt, ktorý
ostáva i často neuspokojený, avšak
niektoré oblasti, naopak ostávajú nepovšimnuté.
2) Medzi najväčšie prekážky a
problémy vo vzťahu k čerpaniu eurofondov patria jednoznačne legislatívne bariéry a komplikácie pri procese
verejného obstarávania, a následne aj
s uvedeným procesom súvisiace opakované kontroly prijímateľov zo strany rôznych štátnych inštitúcií, často
aj s protichodnými závermi resp. výstupmi, čo má za následok pomerne
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nízku mieru právnej istoty spôsobenú aj právnou asymetriou medzi tým,
kto rozhoduje – kto dáva, a tým, kto
prijíma.
Rovnako aj zdĺhavé lehoty a komplikovanosť v oblasti stavebných a
povoľovacích konaní a v nemalej miere aj procesy a spôsoby vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov a ich
komplikovanosť v slovenských podmienkach sú príčinou neúmerného
úsilia, niekedy až nemožnosti realizácie projektových zámerov.
Vo vzťahu k čerpaniu eurofondov
ako takých je však najväčšou bariérou
absencia jednoduchých, prehľadných
administratívnych procesov, ktorá by
mala prirodzene vyústiť do potreby
ich odbyrokratizovania, deregulácie a zjednotenia na všetkých úrovniach. V neposlednom rade by som
zdôraznila absenciu viacúrovňovej
koordinácie programovania a plánovania na úrovni štát – regióny – obce.
Domnievam sa, že spätná väzba a pohľad očami príjemcu na problémy v
rámci procesov implementácie by pre
tých, ktorí samotné procesy čerpania
nastavujú a sú za ne zodpovední predstavovali tú správnu cestu, ktorou by
bolo možné spoločnými silami nastaviť procesy adekvátne, a to tak, aby
neboli bariérou, ale hybnou silou.
MICHAL WIEZIK
Europoslanec za stranu Spolu/Európska ľudová strana
1) Čerpanie eurofondov je na Slovensku dlhodobo problémové. K najväčšej akcelerácii dochádza spravidla
až v posledných rokoch implementácie. Momentálne je miera čerpania v
rámci operačného programu Kvalita
Životného Prostredia na úrovni 41%.
Čo sa týka jednotlivých prioritných
osí, vidieť ešte zásadnejší nedostatok
v čerpaní – najhoršie je na tom PO 2
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami s čerpaním len
okolo 13.5 %! Vzhľadom na závažnosť
environmentálnych kríz, ktorým čelíme, je nevyhnutné zaviesť efektívny
spôsob čerpania s reálnou aplikačnou
koncovkou a priaznivým vplyvom na
životné prostredie a rozvoj regiónov.
2) Problém má technickú a obsahovú rovinu. Po technickej stránke
vznikajú bariéry v dôsledku nadmernej byrokratizácie celého procesu
prideľovania grantov, v nedostatočnej pripravenosti projektov no žiaľ

aj v neschopnosti reagovať na nové
výzvy a zásahy v medzisektorových
oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre
dosiahnutie dôslednej zmeny. Myslím
si, že celý systém je zaťažený prílišnou
komplexnosťou grantových schém, čo
nepriaznivo ovplyvňuje rýchlosť čerpania eurofondov na Slovensku, ako aj
chybovosť a v neposlednom rade vplýva aj na ochotu subjektov žiadať o podporu a efektívne čerpať fondy.
Obsahová rovina súvisí s tendenciou zachovávať veci nezmenené.
Vidíme teda prevahu projektov bez
náležitej inovatívnosti, ktoré nie sú
dostatočne ambiciózne čo sa týka plnenia environmentálnych a klimatických cieľov. Môžeme uviesť investície
do zadržiavania vody v krajine, ktoré
sú prevažne technického charakteru
zamerané na retardáciu povodňovej
vlny a technické meliorácie vodných
tokov, pričom ignorujú potrebu zadržiavania vody v povodí, čo úzko
súvisí so zmenou využívania krajiny
a ekosystémovým prístupom. Investície do biodiverzity sa sústreďujú
na turistickú hodnotu krajiny, úplne
chýbajú aktivity na efektívnu ochranu prírody či obnovné opatrenia pre
degradované ekosystémy. Opatrenia
v energetike neriešia hĺbkové renovácie, efektivitu využívania a úspory
energie, podporu vzniku energetických komunít, ale zas prevažne výmenu starých zariadení za nové, čo
sa dá vnímať len ako čiastkové resp.
povrchné riešenie.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
odpovedal Michal Cákoci z odboru
komunikácie ministerstva
1) Našli sme systém s problémami,
ale veríme, že čerpanie sa už bude len
zlepšovať.
2) Bariérou pri čerpaní eurofondov, nielen v operačnom programe
Kvalita životného prostredia, je zložitý a centrálne stanovený mechanizmus poskytovania podpory a veľké
množstvo overovaných podmienok
poskytnutia príspevku z fondov Európskej únie. Bariérou býva aj nie
vždy dostatočná kvalita a pripravenosť žiadostí o nenávratnú finančnú
podporu zo strany žiadateľov. V procese implementácie projektov najnáročnejšou fázou je proces verejného
obstarávania.
Ministerstvo životného prostredia v rámci prípravy nového progra-

mového obdobia intenzívne komunikuje a spolupracuje s ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a na základe skúseností
zo súčasného programového obdobia
sa svojimi podnetmi snaží čo najviac
znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť mechanizmus poskytovania
a čerpania financií pre žiadateľov. Ministerstvo životného prostredia v
rámci OP KŽP, konkrétnejšie Prioritnej osi 2, považuje za problematické
zdržanie realizácie protipovodňových projektov. Problémy sú spojené
s komplikovaným procesom prípravy
protipovodňových projektov. Časť nevyužitých finančných prostriedkov
plánuje rezort presunúť z menej výkonnej Prioritnej osi 2 do výkonnejšej Prioritnej osi 1, a to konkrétne do
oblasti vodného hospodárstvo u a do
oblasti odpadového hospodárstva.
MINISTERSTVO
REGIONÁLNEHO ROZVOJA A
INVESTÍCIÍ
odpovedala Alexandra Boškovičová
z tlačového oddelenia ministerstva
1) MIRRI na túto otázku neodpovedalo.
2) Keďže eurofondy v rámci ochrany životného prostredia sa týkajú
oblastí, ktoré súvisia s napĺňaním
záväzkov Slovenskej republiky voči
Európskej únii (EÚ), zodpovedá tomu
aj zameranie vyhlasovaných výziev,
čo sa nie vždy stretne so zodpovedajúcim dopytom či záujmom zo strany
prijímateľov. Následkom tohto je aj
nižšie tempo zazmluvnenia a následné problémy s čerpaním finančných
prostriedkov. Do procesov implementácie zasahujú náročné a zdĺhavé procesy odsúhlasovania schém
štátnej pomoci ako aj strategických
dokumentov. Bariéru pre rýchle čerpanie predstavujú aj technologicky
náročné projekty, v ktorých sú viazané vyššie objemy finančných prostriedkov a ktoré sú realizované v
priebehu viacerých rokov, keďže ich
realizácia je náročnejšia a ich čerpanie možno očakávať až ku koncu obdobia ich realizácie. V neposlednom
rade problémy pri čerpaní eurofondov, a to nielen v oblasti životného
prostredia, spôsobujú pretrvávajúce
pochybenia prijímateľov v procesoch
verejného obstarávania, ktorého realizácia je pri využití prostriedkov EÚ
nevyhnutná. n
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ČLÁNOK

Slovensko sa nepoučilo,
eurofondy ani tentokrát
biodiverzite veľmi nepomáhajú
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok [Pixabay.]
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E

urofondy určené na ochranu
prírody a biodiverzity sa čerpajú pomaly. Väčšina z nich
navyše nejde na konkrétne projekty
praktickej ochrany vzácnych druhov a
biotopov, ale na dokumentáciu a monitoring.

Ochrana prírody na Slovensku už
dávno viazne. Nejde iba o tvrdenie
aktivistov, ale už niekoľko rokov nás
na to rôznymi žiadosťami, či žalobami, upozorňuje aj Európska komisia.
Symbolom zlyhania sa stal miznúci
hlucháň, no ten je iba najviditeľnejším dôkazom zlého prístupu k významným druhom a biotopom.
Sama Európska únia nám pritom
dáva na ochranu vzácnych druhov
a území veľké finančné prostriedky.
V tomto programovom období sú to
z fondov EÚ desiatky miliónov eur.
Slovensko ale európske peniaze dlhodobo nevie efektívne využiť.

V ČOM MÁME PROBLÉM
Európska komisia voči Slovensku
v súčasnosti stále vedie tri právne konania, ktoré sa týkajú neuspokojivej
ochrany prírody – hlavne v európskych chránených územiach Natura
2000. Najznámejším prípadom je konanie pre ťažbu dreva v chránených
biotopoch hlucháňa hôrneho.
Od roku 2019 Komisia Slovensko
tiež vyzvala, aby v súlade so smernicou o biotopoch rozšírilo sústavu
chránených území Natura 2000. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), ktorá
zoznam území pripravuje, ale narazila na odpor vlastníkov a užívateľov
pozemkov či ostatných rezortov.
Problematická je hlavne ochrana
nížinných a podhorských lúk. Prečo
má s tým Slovensko problém, minulý
rok pre EURACTIV Slovensko vysvetľoval spolupracovník Botanického
ústavu SAV Dobromil Galvánek.
„Veľký problém je, že odpor vlastníkov a užívateľov voči vyhlasovaniu
nových chránených území je enormný. Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR boli na prejedaniach často
hromozvodom ich frustrácii, takže
je to komplikovaná pozícia,“ povedal
Galvánek.
„Teoreticky sú síce peniaze na
kompenzácie obmedzení v územiach
Natura 2000, ale často sú veľmi zle
nastavené, takže pracovníci ochrany prírody nemajú čo ponúknuť ako

kompenzáciu ochranného režimu,“
dodáva Galvánek.

PENIAZE SÚ, ALE PRÍRODA
ICH NEVIDÍ
Inými slovami to v minuloročnom
rozhovore pre EURACTIV Slovensko
zhrnul ochranár Jozef Ridzoň z SOS/
Bridlife: peniaze na ochranu prírody
máme – predovšetkým z EÚ – no v prírode to úplne nevidno.
Keď sa v roku 2016 Inštitút pre
ochranu prírody pozrel na to, ako sa
čerpali eurofondy určené na ochranu
biodiverzity ešte v predošlom programovom období 2007 až 2013, zistil,
že z nich na skutočnú ochranu ohrozených druhov a ich biotopov išlo iba
zhruba jedno percento. Z 32 miliónov
eur sa tak v prírode spravili projekty
za približne 400 tisíc eur.
Celkovo sa na praktické opatrenia
v prírode použilo asi 11 percent prostriedkov, no išlo hlavne o projekty
na podporu turizmu. Väčšinu peňazí
zhltala príprava programov starostlivosti, čo sú dokumenty, ktoré nastavujú ochranu významných území
a druhov a na systém monitorovania
druhov a biotopov.
V súčasnom eurofondovom období nie je situácia výrazne lepšia.

NA PRÍRODU SA VEĽA
NEVYČERPALO
Na ochranu biodiverzity a prírody
bolo na roky 2014 až 2020 vyčlenených bezmála 130 miliónov eur – konkrétne ide o špecifický cieľ „Zlepšenie
stavu ochrany druhov a biotopov a
posilnenie biodiverzity, najmä rámci
sústavy Natura 2000“.
Ako pre portál EURACTIV Slovensko uviedlo Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP), v rámci tohto
cieľa bolo doteraz zazmluvnených 22
projektov v sume takmer 66 miliónov
eur, pričom skutočne sa za sedem rokov vyčerpalo 20 miliónov eur, čiže
ani nie 20 percent prostriedkov.
Časť peňazí určených na ochranu
biodiverzity – bezmála 17 miliónov
eur – sa presunula na opatrenia pre
boj s epidémiou COVID-19. V každom
prípade platí, že na ochranu biodiverzity ešte treba vyčerpať takmer sto
miliónov eur. Na to zostávajú necelé
tri roky, keďže eurofondy zo súčasného programového obdobia môžeme
čerpať do roku 2023.
Podľa verejne dostupných infor-

mácií systému ITMS, ktorý na jednom mieste zhŕňa údaje o eurofondových projektoch, envirorezort v rámci
tohto cieľa doteraz vyhlásil päť dotačných výziev.
V troch z nich sa o dotáciu môžu
prihlásiť aj neštátne organizácie, napríklad samosprávy, ochranárske
združenia, či podnikatelia, no podľa
ITMS podporu takto získali iba tri
projekty. Väčšinu peňazí čerpajú dve
štátne organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a
ŠOP SR. Aktivity SAŽP sú zamerané
na zachovanie biodiverzity mimo
chránených území – napríklad výsadbou stromov v projekte Zelené obce.
Z týchto údajov ale nie je jasné,
koľko peňazí išlo na praktickú ochranu biodiverzity. Priamo na túto otázku neodpovedá ani envirorezort. Vo
svojom stanovisku odkazuje iba na
alokácie vyhlásených výziev, no už
pri prvom pohľade na tieto projekty je
zrejmé, že značná časť prostriedkov
ide na dokumentáciu a monitoring.
Najviac schválených projektov
má Štátna ochrana prírody, ktorá je
napríklad pri najväčšej 30-miliónovej výzve, jediným oprávneným žiadateľom dotácií. Ako pre EURACTIV
upresnil námestník generálneho riaditeľa pre projekty Daniel Baláž, z eurofondov určených na ochranu biodiverzity ŠOP SR vyčerpal šesť miliónov
eur z celkovo zazmluvnených 41,3
miliónov eur v rámci deviatich projektov. Na konkrétne projekty v rámci programov starostlivosti Štátna
ochrana SR k dnešnému dňu vyčerpala bezmála 2,6 milióny eur. Na praktickú ochranu chránených biotopov a
druhov sa teda v tomto programovom
období z dostupných európskych peňazí neminuli ani tri milióny eur.

KDE TO VIAZNE
Vyzerá to tak, že eurofondy prírode veľmi nepomôžu ani tentokrát. No
ani v tomto prípade nebude chyba na
strane EÚ, ale v dlhodobom prístupe
Slovenska – či už k ochrane prírody,
alebo k čerpaniu európskych dotácií.
Daniel Baláž potvrdzuje, že aj
teraz medzi najúspešnejšie projekty patrí vypracovanie dokumentov
ochrany prírody, na ktorých pracujú
zamestnanci ŠOP SR.
„Žiaľ, aj v súčasnom programovom období, tak ako to bolo aj v predošlom, medzi úspešnejšie projekty patria tie, ktoré ŠOP SR realizuje
vlastnými kapacitami, bez investícií
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a realizácii opatrení na pozemkoch
iných subjektov a bez aktivít, ktoré
podliehajú veľkým verejným obstarávaniam,“ vysvetľuje Baláž.
Hlavnou prekážkou čerpania eurofondov sú už spomenuté vlastnícke
vzťahy k pôde. ŠOP SR totiž získava
desiatky miliónov eur z fondov EÚ na
ochranu pozemkov, ktoré nevlastní a
ani nespravuje. „Realizácia opatrení
na pozemkoch iných vlastníkov naráža na problémy investície prostriedkov EÚ do majetku iných subjektov,“
hovorí Baláž.
To znamená, že chránené územie
sa bez súhlasu vlastníka nemôže ani
pokosiť, čo je pre budovanie biodiverzity problém. Vlastníci sú často neznámi, alebo o možnostiach dotačnej
podpory nevedia.
„Na pozemkoch fyzických osôb
(drobných vlastníkov, neznámych
vlastníkov a podobne) je realizácia
opatrení prostredníctvom operačného programu prakticky nemožná.
Na pozemkoch Slovenského pozemkového fondu (SPF) je väčšina území
v nájmoch tretích subjektov, kde je
za momentálnej situácie realizácia
projektov nemožná. Na pozemkoch
hospodárskych subjektov je realizácia opatrení možná jedine prostredníctvom schémy štátnej pomoci, čo
je pre subjekty príliš administratívne
náročné, prípadne prostredníctvom
schémy de-minimis (minimálna pomoc, na ktorú sa nevzťahujú niektoré
pravidlá hospodárskej súťaže, pozn.
red.) ktorá je však obmedzená výškou
pomoci, vysvetľuje Daniel Baláž.
Celú situáciu navyše komplikuje
to, čo brzdí čerpanie všetkých eurofondov na Slovensku: administra-

tívna náročnosť a prebujnená byrokracia. Baláž menuje hlavne verejné
obstarávanie, komplikované vykazovanie čerpania peňazí na mzdy a neefektívny systém výkupu pozemkov.
„Z dôvodu komplikovaných procesov pri verených obstarávaniach,
ale aj zdržaním sa pri zavádzaní schémy štátnej pomoci, ktorú program
pôvodne neobsahoval, došlo k tak výraznému meškaniu, že väčšina projektov má veľmi nízke čerpanie, alebo
sú stále ešte vo fáze schvaľovania projektových žiadostí,“ dodáva.

ČO ĎALEJ
Hoci sa zatiaľ celkovo nepodarilo vyčerpať ani polovicu eurofondov,
Slovensko sa už pripravuje na nové
programové obdobie s novým balíkom
peňazí. Vláda v súčasnosti pripravuje
návrh takzvanej Partnerskej dohody, v ktorej okrem iného zadefinuje aj
investičné priority na nasledujúcich
sedem rokov. Podľa poslednej verzie,
ktorú má portál EURACTIV dispozícii,
sa medzi v nej opäť počíta aj s ochranou prírody a biodiverzity. Objem prostriedkov zatiaľ rovnako ako ani pri
iných prioritách zatiaľ nie je známy.
Bez zmeny prístupu sa ale lepšie
využitie budúcich eurofondov očakávať nedá.
Viaceré návrhy pred štartom nového programového obdobia navrhuje aj ŠOP SR. To sú niektoré z nich:
• zjednodušiť mechanizmus poskytnutia finančného príspevku neštátnym
hospodárskym subjektom na realizáciu opatrení vyplývajúcich z požiadaviek ochrany prírod: Zjednodušené
zaviesť paušálne platby na štandardné opatrenia,

• v prípade realizácie manažmento-

•

•

•

•

•

vých opatrení v chránených územiach
(kosenie, odstraňovanie náletov a
pod.) nevyžadovať súhlasy vlastníkov
pozemkov v prípade, že opatrenia vychádzajú zo schválených dokumentov
starostlivosti, ktoré boli s vlastníkmi
prerokované,
v každej výzve umožniť prijímateľovi vybrať si spôsob financovania
mzdových výdavkov: paušálne platby, alebo mzdové výdavky stanovené objemom hodín, podľa zamerania
projektu a výhodnosti spôsobu,
nelimitovať v rámci rozpočtu projektu výšku výkupov pozemkov v chránených územiach, nelimitovať výkup
pozemkov stupňom ochrany, ale v
prípadoch výskytu vzácnych druhov
a biotopov umožniť výkup aj v nižších
stupňoch ochrany,
nevyžadovať väzbu výkupu pozemkov na konkrétne parcely pri podávaní
žiadosti o dotáciu. Je veľmi náročné
dopredu dohodnúť s vlastníkmi výkup
konkrétnych pozemkov, konkrétne pozemky sa spresnia počas realizácie projektu, nie je možné na 3-4 roky dopredu
dojednať, preto je veľmi nízke čerpanie
prostriedkov na výkupy pozemkov,
nelimitovať výšku ceny vykupovaných pozemkov štandardným znaleckým posudkom, ktorý odráža len
cenu za hospodárske využívanie pozemkov, ale nezohľadňuje hodnotu
pozemku z hľadiska ochrany prírody,
vytvoriť schému mikroprojektov na
podporu drobných vlastníkov pozemkov v chránených územiach, ktorí nie
sú hospodárskymi subjektami a mimovládnych organizácií, pričom dozorujúcim garantom by mala byť organizácia ochrany prírody. n
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ROZHOVOR

Prednostka úradu v Trnave o nových eurofondoch:

V prístupe k samosprávam nie je medzi
starou a novou vládou rozdiel
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Katarína Koncošová je prednostkou mestského úradu v Trnave.
[súkromný archív]
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Z

prístupu vlády k príprave nového programového obdobia cítiť
centralizáciu. Nemáme vyjasnené základné veci. Nevieme, koľko
peňazí dostaneme ani akým spôsobom sa budú deliť. O právomoci regiónov mám obavy, hovorí KATARÍNA
KONCOŠOVÁ, prednostka mestského
úradu v Trnave.

Ing. Katarína Koncošová, PhD. je
prednostkou mestského úradu v Trnave.
Vyštudovala financie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. Neskôr pôsobila ako projektová manažérka
a ako vedúca sprostredkovateľského orgánu v krajskom meste. Eurofondom sa
venuje od roku 2007.
Ako hodnotíte proces prípravy nastavenie čerpania eurofondov, ktoré
sa chystá budúce programové obdobie 2021 až 2027? Peniaze z fondov
Európskej únie by do regiónov mali
ísť cez integrované územné stratégie, ktoré budú mať na starosti
Rady partnerstva, ktoré vznikajú na
úrovni krajov. Predstavitelia niektorých samospráv majú s týmto
nastavením problém.
V procese prípravy nového programového obdobia mi chýba vyhodnotenie starého programového obdobia.
Neudialo sa to ani so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC), ani so
zástupcami krajských miest. Veľmi
by som privítala, keby sme si povedali, čo bolo v minulom programovom
období dobre a čo bolo zle, aby sme sa
z chýb končiaceho programového obdobia poučili a na tom čo sa osvedčilo
začali stavať.
Chyba je takisto v komunikácii
medzi zapojenými aktérmi. Ďalšia
vec, ktorú sme už zažili pri príprave
starého programového obdobia je obrovská centralizácia a rezortizmus.
Chýbajú stretnutia za okrúhlym stolom, kde by bolo ministerstvo regionálneho rozvoja a investícií (MIRRI),
ostatné rezorty a zástupcovia miest
a VÚC. Pokladám za veľkú chybu, že
nehľadáme spoločné riešenia.
Aké sú najväčšie výzvy v novom
programovom období?
V prvom rade princíp partnerstva

a v druhom rade princíp subsidiarity,
teda nadväznosť projektov. V príprave nového programového obdobia
vidím jedno veľké úskalie. My teraz
vypracovávame vstupné správy, integrované balíčky a podobne. Administratívne sa zaťažujeme, pritom nemáme zadefinované, ako bude nové
programové obdobie vyzerať. Len minulý týždeň vyšiel prvý návrh zákona
o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, ktorý regionálnemu
rozvoju venuje minimum priestoru.
Nie je vôbec jasný implementačný
mechanizmus. Nie je jasné, čo vlastne ideme robiť. Nie je jasné, ani len to,
koľko dostaneme peňazí. Nemôžeme
sa baviť o projektoch, keď nevieme,
koľko na tie projekty budeme mať. Z
môjho pohľadu si teraz vypracovávame zoznam prianí, toho čo chceme v
mestách robiť.
Treba pochopiť, že v samosprávach predprojektová a projektová príprava vyžaduje určitý čas. Proces kým
prebehne majetkovo–právne vysporiadanie a projekt získa stavebné povolenie trvá niekedy dva roky a viac,
a preto sa potrebujeme dostatočne
pripraviť. Ak do toho zahrnieme integrovaný prístup k projektom a partnerstvo, potrebujeme už teraz začať
seriózne pracovať. Na to potrebujeme
jasne zadefinovaný mechanizmus,
pravidlá a alokácie. Do toho vstupujú
aj viaceré zdroje financovania. Je zbytočné sa baviť o integrovaných územných stratégiách alebo konkrétnych
projektoch, keď nevieme čo pôjde z
Operačného programu Slovensko, a
čo z plánu obnovy alebo iných finančných nástrojov. Potrebujeme presne
stanovené demarkačné línie medzi
týmito zdrojmi financovania.
MIRRI vám stále nepovedalo koľ ko
peňazí dostanete?
Momentálne sa hovorí o ôsmich
percentách z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Môže to byť ale aj
viac. Je to na rozhodnutí Slovenska.
Do toho však vstupujú nové problémy, a to je súčasný počet ÚMR, ktorých je 17. Pre rozvoj regiónov sú krajské mestá hnacím motorom, o tom
niet pochýb. Do krajských miest je
najvyššia mobilita za prácou, tlak na
dopravu, zdravotníctvo, vzdelávanie,
životné prostredie a podobne. Preto
sa oprávnene pýtame akým kľúčom
budú rozdelené finančné prostriedky.

Bez dostatočných informácií, komunikácie a koordinácie pokladám celý
prípravný proces za plytvanie ľudskými kapacitami.
Do roku 2020 mali kraje a ÚMR pripraviť integrované územné stratégie.
Vy ako Trnava ste jedným z ÚMR.
Stihli ste pripraviť stratégiu?
Do decembra sme mali pripraviť vstupné správy, ktoré mali začať
komunikáciu o strategických projektoch v území medzi jednotlivými
aktérmi. To sme stihli. Na základe
vstupných správ budú následne vypracovávané Integrované územné
stratégie. Komunikácia medzi MIRRI
a ÚMR o vstupných správach sa bude
realizovať v apríli.
Z toho, čo hovoríte mi vyplýva, že
z minulého programového obdobia
sme sa veľmi nepoučili…
Hovorila som to už na začiatku.
Rady partnerstva, ich štatúty, regionálne územné stratégie, zoznam
projektových zámerov, to všetko tu
bolo už minulé programové obdobie.
Stačilo zobrať to čo fungovalo a zlepšiť to, čo nefungovalo. My sme všetko
zmietli zo stola a ideme nanovo, pričom robíme stále tie isté chyby.
Ďalším problémom je silná centralizácia. Mestá proti tomu v minulom
programovom období bojovali, ale
napokon svoj boj vzdali. V minulom
programovom období síce vznikli sprostredkovateľské orgány na
krajských mestách, ale mali nulové
kompetencie. Reálne nemali žiadnu
možnosť rozhodovať o projektoch v
území. Regionálne územné stratégie
boli v zásuvke a výzvy boli naďalej dopytovo orientované. Ak si nesadneme
za jeden okrúhly stôl, obávam sa že to
skončí podobne.
Ako ste povedali, koncept Rady
partnerstva nie je nový. Uplatňoval sa už v minulom programovom
období. Mnohé z projektových zámerov však zostali len na papieri.
Nevidíte nádej, že to teraz bude lepšie?
Neuplatňoval sa. Existoval, ale o
projektoch sa rozhodovalo na jednotlivých ministerstvách, ktoré riadili
jednotlivé operačné programy bez
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rozhodovania v území. Obávam sa, že
v tomto programovom období to nebude inak.
Funguje už v Trnavskom kraji Rada
partnerstva?
Nie. Ešte sme sa nestretli. Nemáme ani dohodu o tom, že sa stretneme. Predpokladám, že na VÚC už
nejakú predstavu majú, ja však o nej
neviem.
Ako zabezpečiť, aby sa problémy
minulého programového obdobia
neopakovali aj v nadchádzajúcom?
Ak by sme dôsledne uplatňovali
nariadenia Európskej komisie, týkajúce sa najmä mestského rozvoja, tak
by sme sa vyhli mnohým problémom.
Musíme posilniť regionálnu a miestnu úroveň, ale nielen na papieri, ale aj
v realite. To znamená posilniť kapacity v územiach, posilniť rozhodovacie
právomoci ÚMR a socio–ekonomických partnerov. Nevyhnutná je komunikácia o rozvojových projektoch
v území a presné zadefinovanie, čo
bude financovať štát, čo európske
štrukturálne a investičné fondy , čo
plán obnovy. Nakoniec by nám to
malo do seba pekne zapadnúť. To pokladám za kľúčové v rozvoji územia v
nastávajúcom programovom období.
Cítite medzi minulou vládou a tou
súčasnou rozdiel v komunikácii a
prístupe k samosprávam?
Nie. Nič sa nezlepšilo.
Máte už v Trnave zadefinované priority pre budúce programové obdobie?
Naše priority sme si definovali a
rozpracovali do takzvaných integrovaných balíčkov. Máme štyri. Prvým
balíčkom sú integrované a moderné
verejné služby, druhým je udržateľná
mobilita, tretím životné prostredie a
štvrtým inovácie a podpora malých a
stredných podnikov.
Predpokladám, že keď neviete, koľ ko
peňazí dostanete, neviete ani to, ako
ich medzi tieto balíčky rozdelíte.
Keďže sa snažíme o vyvážený udržateľný mestský rozvoj pôjde nám

o rozdelenie financií na základe dohody partnerov a z usmernení Európskej komisie. Chceli by sme posilniť
životné prostredie a inovácie.
Existuje už predstava, kedy sa nové
programové obdobie začne?
Mali by sme rozlišovať začiatok
programového obdobia a začiatok
čerpania finančných prostriedkov.
Predpokladané začatie čerpanie je
stanovené na začiatok budúceho
roka. Príprave beží, stretnutia prebiehajú. V regiónoch robíme všetko preto, aby sme boli dobre pripravení.
MIRRI v nastavení nových eurofondoch argumentovalo aj tým, že samosprávy dlho vyzývali, aby sa im
rozviazali ruky. Vy teraz tvrdíte, že
vám chýba koordinácia štátu.

súčasťou budú všetci zainteresovaní aktéri.
Podľa mojich informácií bolo
jedno osobné stretnutie a videli sme
dokument len v záverečnej fáze, keď
prebiehali verejné prezentácie online. Napriek epidemiologickej situácii
sa domnievam, že takto významný
dokument nemal byť pripravovaný v
takom utajení.
Z pripomienkového konania vyplynulo, že odbornej obci sa nie úplne
pozdáva nastavenie demarkačných
línií medzi plánom obnovy a eurofondmi. Môže to ohroziť čerpanie z
oboch nástrojov?
Súhlasím. Môže to spomaliť čerpanie z oboch fondov.

Na to, aby sme vedeli efektívne
pracovať prístupom zdola-nahor,
potrebujeme jasné mantinely a pravidlá. Tie nemáme.

Ani v Trnave teda neviete, čo budete financovať z eurofondov a čo z
plánu obnovy?

Očakávate v ďalšom programovom období zlepšenie čerpania? V
tom uplynulom bolo Slovensko na
chvoste Únie.

Kde vidíte najväčšie bariéry čerpania eurofondov v minulom programovom období?

Veľmi si želám, aby sa čerpanie
zlepšilo.
Okrem eurofondov na Slovensku v
blízkej budúcnosti prídu aj peniaze
z Plánu obnovy a odolnosti. Návrh
Národného plánu obnovy a odolnosti je už na svete. Prebehlo tiež
pripomienkové konanie. Na jeho
vyhodnotenie ešte len čakáme. Ste
spokojná s tým, ako tvorba dokumentu prebehla?
Do prípravnej fázy plánu obnovy sme neboli zapojení, nemali sme
žiadne informácie čo sa následne prejavilo v pripomienkach za Úniu miest
Slovenska, ktoré boli zásadného charakteru. Rozporové konanie k Plánu
obnovy prebieha rozpačito, čo vo výsledku bude znamenať, že len minimum pripomienok bude braných do
úvahy.
Ako prebiehali konzultácie? Ministerstvo financií avizovalo, že celý
proces má byť transparentný a jeho

Nie.

Hneď v úvode sme meškali. Nastavenie toho, ako to bude vyzerať
tiež trvalo pomerne dlho a veľa vecí
sa menilo za pochodu. Vtedy sme tiež
mali všetky tie inštitúty, o ktorých
sa hovorí aj dnes – Rady partnerstva,
sprostredkovateľské orgány a podobne. Nakoniec to však skončilo ako dopytovo orientovaný systém, v ktorom
sme všetky projekty nosili do Bratislavy. Tam sa to administratívne nestíhalo, celý proces bol veľmi zdĺhavý,
pomalý a náročný.
V tomto programovom období sa
hovorí práve o odklone od dopytovo
orientovaných výziev k projektovému riadeniu. Čo to bude pre systém
riadenia eurofondov znamenať, ak
sa to podarí?
Iba ľudia, ktorí žijú v mestskej
funkčnej oblasti, vedia čo potrebujú.
Zároveň o tom vedia najlepšie rozhodnúť najmä ak by sa o projektoch
rozhodovalo konsenzuálne. Takto by
to malo podľa môjho názoru fungovať. Ak budú mať regióny dostatočné
administratívne a odborné kapacity,
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proces sa enormne urýchli. Zároveň
sa odbremení administratívna záťaž
MIRRI.
Čo sa v minulom programovom období v Trnave z eurofondov podarilo?
Rozdelila by som na tri skupiny. Prvou sú už schválené projekty, druhou
sú projekty v schvaľovacom procese
a treťou projekty, ktoré momentálne
podávame. V prvej skupine sa nám
podarilo zafinancovať napríklad Plán
udržateľnej mobility, modernizáciu
učební na základných školách, humanizáciu vybraných vnútroblokov sídlisk, sieť cyklotrás, energetický audit
alebo nízkouhlíkovú stratégiu.

Z projektov, ktoré sú v schvaľovacom procese čakáme na vyhodnotenie projektu inteligentné riadenie
dopravy z programu integrovaná infraštruktúra. Ďalším veľkým projektom je vybudovanie kompostárne. Do
tretej skupiny patria napríklad revitalizácia mestských parkov a zelene,
modernizácia športových areálov pri
základných školách alebo dobudovanie siete cyklotrás.
Ak by som to mala zhrnúť, investície smerovali a smerujú najmä
do zelene, verejných priestranstiev,
cyklotrás, inteligentného riadenia
dopravy, energetiky a odpadového
hospodárstva.

Podarilo sa vám naplniť priority zo
začiatku programového obdobia?
Áno. Držali sme sa však rámca výziev z ministerstiev. Aj preto potrebujeme dopredu vedieť, aké veci sa budú
dať financovať. O to lepšie sa vieme
na realizáciu jednotlivých projektov
pripraviť. Netreba na to zabúdať. Je
veľmi dôležité, že samosprávy sú do
veľkej miery závislé od externých
zdrojov financovania. Zostáva mi len
vyjadriť želanie, že nám všetkým ide
o spoločný záujem a tým je posunúť
kvalitu života v našich mestách a regiónoch ešte viac dopredu spoločne
so socio–ekonomickými partnermi
a vládou. n

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie.
Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť
za použitie obsiahnutých informácií.

Titulné foto: Pohľad zo Štrbského plesa na obec Mengusovce. [TASR/Milan Kapusta]
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