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Európsky parlament 25. júna schválil legislatívny
balík o Politike súdržnosti EÚ (Kohézna politika EÚ,
eurofondy). Nové pravidlá pre eurofondy tak vstúpia
do platnosti od prvého júla.
Stále však ide iba o jeden z potrebných krokov
pre štart nového programového obdobia. Na ťahu
sú teraz členské štáty, ktoré musia vypracovať
takzvanú Partnerskú dohodu, kde rozpíšu, ako chcú
využiť pridelené prostriedky z fondov EÚ. Príprava
nového dotačného obdobia sa ale stále prekrýva
s dočerpávaním peňazí z toho predošlého,
ktoré sa oficiálne skončí o dva a pol roka.
Aké zmeny v eurofondoch prináša nová Politika
súdržnosti EÚ? Ako chce Slovensko využiť viac ako
13 miliárd eur v programovom období 2021 až 2027?
Je vláda na nové pravidlá pripravená a ako sme na tom
s čerpaním v súčasnom programovom období?
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Na snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
(MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí). [FOTO TASR/Martin Baumann]
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odľa ministerstva regionálneho
rozvoja by vláda mala Partnerskú dohodu schváliť v neskorších jesenných mesiacoch. Európska
komisia tak Slovensku zrejme schváli
kľúčový dokument až v roku 2022.
Oproti pôvodným plánom rezortu tak
ide minimálne o polročný posun.
Na prvé výzvy a projekty nového
programového obdobia si žiadatelia
budú musieť počkať ešte aspoň rok.
Vyplýva to z odpovedí, ktoré ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zaslalo
portálu EURACTIV Slovensko.
Slovensko bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch z fondov Kohéznej politiky EÚ čerpať 12,8 miliardy eur.

TRAJEKTÓRIA
PARTNERSKEJ DOHODY
Príprava nového programového
obdobia prebieha už viac ako tri roky,
no zatiaľ stále nie je známe, kedy oficiálne odštartuje. Proces zbrzdili pomalé rokovania únijných inštitúcií
o rozpočte EÚ a pravidlách Kohéznej
politiky EÚ.
Na národnej úrovni je kľúčom k
budúcim eurofondom takzvaná Partnerská dohoda, ktorú musí vypracovať každý členský štát. Ide o pomerne
stručný 35-stranový dokument, kde
krajina popisuje, v ktorých oblastiach
a na aké investície eurofondy využije
a zároveň tento výber aj odôvodňuje.
Slovensko na materiáli pracuje prakticky od roku 2018, kedy bol v máji
zverejnený prvý návrh novej Kohéznej politiky EÚ na roky 2021 až 2027.
Slovensko návrh Partnerskej dohody dokončilo v máji tohto roku. Dokument následne ministerstvo, ktoré
vedie Veronika Remišová (Za ľudí), zaslalo Európskej komisii. Tá už svoje pripomienky v júni poslala na Slovensko.
Od začiatku júla MIRRI spolupracuje s ostatnými rezortami na zapracovaní pripomienok do Partnerskej dohody. Tento proces by mal trvať do septembra. Upravený dokument potom
Slovensko podľa ministerstva na jeseň
ešte raz „neformálne“ pošle na kontrolu eurokomisii. Zároveň bude doma
k Partnerskej dohode prebiehať proces
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posudzovania vplyvu na životné prostredie (takzvané Strategické hodnotenie životného prostredia, SEA).
Až potom ministerstvo regionálneho rozvoja predloží Partnerskú
dohodu do medzirezortného pripomienkového konania. „Partnerská
dohoda bude tiež predmetom rokovania so socioekonomickými partnermi v rámci Pracovnej skupiny
Partnerstvo pre politiku súdržnosti
2020+, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027, Hospodárskej
a sociálnej rady SR,“ približuje proces
ministerstvo.
Následne dokument pôjde na rokovanie vlády. Keď dokument odobrí
vláda, Slovensko jeho záverečnú verziu poslednýkrát pošle na posúdenie
Európskej komisii. Tá má podľa európskej legislatívy na rozhodnutie o
schválení Partnerskej dohody štyri
mesiace.
Z odpovedí MIRRI tak vyplýva,
že Partnerská dohoda bude schválená najskôr v prvých mesiacoch roku
2022.

PRVÉ VÝZVY V ROKU 2022
Oproti pôvodným plánom, ktoré ministerstvo uvádzalo počas zimnej národnej konzultácie k eurofondom tak ide o minimálne polročný
posun. Remišovej rezort vtedy odhadoval, že vláda dokument schváli v
apríli a Komisia mu dá zelenú v druhom polroku 2021.
Z najnovších odpovedí MIRRI vyplýva, že Partnerská dohoda bude
Komisiou schválená najskôr v prvých
mesiacoch roku 2022.
Dokončenie Partnerskej dohody
je však stále ešte len prvým krok pre
spustenie nového programového obdobia.
Vyhláseniu prvých eurofondových výziev ešte bude predchádzať
vytvorenie podrobnejšieho plánu
čerpania na celé sedemročné obdobie – takzvaného operačného programu. Ten bude mať v budúcom sedemročnom období novú štruktúru.
Dnešných deväť programov nahradí
jeden celoslovenský a všeobecný Operačný program Slovensko.
Rezort regionálneho rozvoja zatiaľ
nevie upresniť bližší termín spustenia
programu, no tvrdí, že „robí všetko

preto“, aby to bolo „čo najskôr“. „Vzhľadom na odbornú, organizačnú a časovú náročnosť procesu prípravy strategických dokumentov predpokladáme,
že prvé výzvy a projekty budú spustené v roku 2022, pracujeme na tom, aby
to bol ešte v prvom polroku.”

PENIAZE PRE KRAJE
Zmenou v novom programovom
období by mal byť nový systém riadenia eurofondov. Oproti dnešku sa časť
právomocí ministerstiev presunie na
MIRRI, ktoré bude jediným riadiacim
orgánom OP Slovensko. Ako bude vyzerať nová implementačná štruktúra,
vrátane zapojenia ostatných rezortov,
ale zatiaľ nie je známe.
Viac právomocí by však mali získať aj samosprávy. O investíciách
v regiónoch by už nemali rozhodovať
ministerstvá, ale Rady partnerstiev,
ktoré už vznikli na úrovni krajov
a kde sú zastúpení všetci dôležití aktéri z daného územia. Podporu z eurofondov získajú iba projekty, na ktorých sa títo aktéri dohodnú a začlenia
ich do Integrovaných územných stratégií (IÚS).
Sila kompetencií bude ale priamo
závisieť od objemu peňazí, ktoré jednotlivé kraje z národnej alokácie dostanú. To aj napriek prísľubom MIRRI
samosprávy stále nevedia, čo v nedávnom rozhovore pre portál EURACTIV Slovensko kritizoval aj podpredseda banskobystrického kraja Ondrej
Lunter. Zo signálov z rezortu regionálneho rozvoja podľa neho vyplýva,
že kraje s množstvom prostriedkov
nebudú spokojné.
„Obávam sa, že realita bude taká,
že nakoniec si to sám štát cez svoje
ministerstvá naďalej bude prerozdeľovať prostredníctvom dopytových
výziev. Regióny budú z toho do veľkej
časti vynechané,“ povedal Lunter.
Ministerstvo na túto otázku ohľadom rozsahu eurofondov pre regióny
zatiaľ neodpovedá s tým, že ešte stále
nie je ukončený celý proces prípravy
nového eurofondového obdobia, ktorý ovplyvní výšku alokácie na projekty Integrovaných územných stratégií.
„V tejto chvíli vieme povedať, že pôjde
o vyššiu sumu v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020,“ ubezpečuje rezort regionálneho rozvoja. n
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Ministerstvá sa zatiaľ
nedržia Remišovej krízového
plánu čerpania eurofondov
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Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí).
[FOTO TASR/Martin Baumann]
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inisterstvo regionálneho rozvoja pripravilo plán, ktorý má
zaistiť, aby ministerstvá v poslednom roku programového obdobia
nedočerpávali veľké objemy eurofondov. Rozvrh zatiaľ neplní ani Remišovej
ministerstvo.
Čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov je pomalšie ako ministerstvám predpísal
krízový plán Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoj a informatizácie
Slovenskej republiky (MIRRI).
Tempo čerpania eurofondov je
oproti plánu ministerky Veroniky
Remišovej zatiaľ polovičné, pričom v
máji bolo podľa jej rezortu dokonca
„podpriemerné“.
Vyplýva to z prvých správ o čerpaní, ktoré na vládu musí po novom
raz mesačne predložiť každé ministerstvo zapojené do riadenia eurofondov.

PENIAZE V TOMTO ROKU
ZREJME NEPREPADNÚ
Začnime najskôr dobrou správou.
V tejto chvíli to vyzerá tak, že Slovensku pravdepodobne už v tomto kalendárnom roku eurofondy neprepadnú,
alebo príde iba o menšie čiastky v niektorom z operačných programov (OP).
Podľa pravidiel Kohéznej politiky EÚ, konkrétne takzvaného pred-
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pisu N+3, dostanú všetky operačné
programy na každý rok určitú alokáciu, ktorú musia vyčerpať najneskôr
do troch rokov od daného roka. Ak
sa to niektorému nepodarí, o peniaze nenávratne príde (takzvaný dekomitment).
Cieľom týchto pravidiel je dosiahnuť, aby členské krajiny neprokrastinovali a čerpali európske peniaze
čo najplynulejšie. V najkrajnejšom
scenári by sa totiž mohlo stať, že štát
začne čerpať európske granty v poslednom roku programového obdobia. To by jednak spoľahlivo nezvládol, no ďalším veľkým problémom je,
že rýchle dočerpávanie dostupných
peňazí určite neprispieva ku kvalite
podporených projektov.
Aj pravidlo N+3 je však k členským
krajinám pomerne zhovievavé. Keby
sa napríklad Slovensko držalo iba
minimálnych požiadaviek Európskej
komisie, v poslednom roku by mu na
dočerpanie zostávalo ešte šesť miliárd eur, čo je viac ako tretina celkovej
alokácie z fondov EÚ (15,3 miliardy
eur).
Slovensko pre pomalé čerpanie
už prišlo o bezmála 150 miliónov eur.
Vyše sto miliónov sa týkalo zbabraných výziev na vedu a výskum z čias
exministra školstva Petra Plavčana
(SNS) a viac ako 40 miliónov prepadlo
programu určenému samosprávam
(Integrovaný regionálny operačný
program, ROP). Za minulý rok o vyše
dva milióny prišiel aj najmenší, ry-

bársky program (OP Rybné Hospodárstvo).
V prebiehajúcom finančnom roku
museli ministerstvá podľa tohto pravidla vyčerpať 1,2 miliardy eur. Keďže
sa im z tejto sumy doteraz podarilo
zmazať viac ako 850 miliónov eur,
v nasledujúcich siedmich mesiacoch
musia dočerpať „iba“ 346 miliónov
eur.
Slovensku pomohlo aj júnové rozhodnutie Európskej komisie, ktorá
uvoľnila platby v hodnote 358 miliónov eur na výstavbu diaľnic. Komisia
výdavky zablokovala pre kartelový
podvod stavebných firiem.
Za rok 2021 by tak Slovensko nemuselo v rámci dekomitmentu prísť
o žiadne peniaze. Štyri operačné
programy majú už minimálne plnenie splnené. Zabrať musí OP Kvalita životného prostredia. Ak sa chce
vyhnúť strate peňazí, musí do konca
roka na projekty využiť takmer 140
miliónov eur. V Regionálnom operačnom programe musí využiť iba o desať miliónov eur menej.
Najproblémovejším programom
zostáva Operačný program Rybné hospodárstvo, ktorý riadi rezort
pôdohospodárstva. Program má od
minulého roku od Európskej komisie
pre závažné nedostatky v riadení a
kontrolách pozastavenú časť platieb.
Ak program čerpanie nezrýchli, môže
o peniaze prísť opäť, čo už agrorezort
aj sám avizuje vo svojej správe.
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AKO SA PLNÍ KRÍZOVÝ
PLÁN
Odvrátenie hrozby dekomitmentu ale neznamená, že Slovensko nemá
vážne problémy s využívaním eurofondov. V priebehu sedem a pol roka
sa ministerstvám nepodarilo vyčerpať ani polovicu z vyše 15 miliardovej
alokácie.

odporúča, koľko eurofondov majú za
zvyšné roky vyhlásiť vo výzvach, zakontrahovať a vyčerpať, aby požiar,
ktorý už určite budú hasiť v poslednom roku, bol čo najmenší.
„V prípade, že by implementácia
eurofondov pokračovala len v zmysle
plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3

Krízový plán čerpania

pridelených úloh. Prvé správy rezorty na rokovanie vlády predložili na
konci júna. Ministerstvá pre portál
EURACTIV Slovensko zadania od rezortu regionálneho rozvoja označili
za ambiciózne, no splniteľné.
MIRRI rezortom zadalo, aby do
konca roka zazmluvnili 90 percent
pridelených eurofondov. To znamená,
že štát už má so žiadateľmi podpísanú
zmluvu a čaká na vyplatenie plnenia
projektu. Celkovo je zazmluvnených
bezmála 85 percent prostriedkov. Do
konca programového obdobia zostáva kontrahovať tri miliardy eur.
Remišovej rezort chce, aby programy do konca roka pod zmluvou mali
2,2 miliardy eur. Viacero programov
má túto métu na dosah, OP Ľudské
zdroje už zazmluvnil sto percent svojej alokácie.
Aby sa celkové čerpanie dostalo
na požadovanú úroveň, museli by
ministerstvá spolu každý mesiac zazmluvniť projekty za 318 miliónov eur.
V máji mali ale od tohto čísla ďaleko.
Za tridsať dní bolo zazmluvnených
13 miliónov eur, čo je ovplyvnené aj
tým, že niektoré programy mali v
máji záporné čísla kontrahovania.
To sa môže stať vtedy, keď žiadateľ
na dokončený projekt nevyčerpá celú
plánovanú sumu, alebo odstúpi od
zmluvy .
„Z tohto pohľadu mesiac máj 2021
považujeme za veľmi podpriemerný,“
hodnotí rezort.

PODPRIEMERNÉ ČERPANIE

Za dva a pol roka definitívne skončí programové obdobie 2014 až 2020
a Slovensko dovtedy musí využiť ešte
8,8 miliardy eur. Z celej európskej
dvadsaťsedmičky pomalšie eurofondy
čerpá iba jedna krajina – Španielsko.
MIRRI preto od ostatných rezortov chce, aby eurofondy čerpali rýchlejšie ako sú minimálne požiadavky
EÚ. V apríli Remišovej rezort predstavil krízový plán, ktorý ministerstvám

v roku 2023 v objeme viac ako šesť
miliárd eur,“ upozorňuje Remišovej
rezort.
Ministerstvá ale na základe plánu
musia tiež kontrolovať, ako sa plnia
veľké, strategické projekty; hľadať,
kde sú najväčšie riziká nevyčerpania
peňazí, či priebežne doplňovať zásobníky projektov. Každé ministerstvo,
ktoré je do riadenia eurofondov zapojené, musí informovať vládu o plnení

Údaje o rýchlosti kontrahovania
sú skreslené aj tým, že veľká väčšina
prostriedkov už je pod zmluvou. Oveľa dôležitejšie sú štatistiky čerpania,
ktoré sa stále neprehuplo ani cez polovicu.
Pre rok 2021 MIRRI stanovilo cieľ
využiť z fondov EÚ 2,9 miliardy eur.
V priemere by tak mesačné tempo
čerpania malo byť skoro 240 miliónov eur. Od začiatku roka je však tempo polovičné, keď sa podarilo vyčerpať iba 634 miliónov eur. V máji bola
však situácia ešte horšia, keď ministerstvá spolu z celkovej odporúčanej
sumy ukrojili iba 2,8 percenta.
Ani v tomto prípade MIRRI neskrýva nespokojnosť. „Z tohto pohľadu mesiac máj 2021 považujeme za
veľmi podpriemerný, nakoľko bolo
dosiahnuté čerpanie vo výške 82,49
milióna eur,“ konštatuje druhýkrát
ministerstvo.
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zortov, najlepšie odporúčaný plán
zvláda agroministerstvo a rezort sociálnych vecí. Naopak, najviac práce
v tomto roku ešte čaká rezorty, zdravotníctva, kultúry a hospodárstva.

ŠANCA EXISTUJE

Paradoxom je, že s výnimkou
rybárskeho programu najnižší prírastok v čerpaní zaznamenal Integrovaný operačný program, kde je riadiacim orgánom práve rezort regionálneho rozvoja. Program z odporúčaní
na čerpanie v roku 2021 splnil iba šesť
percent. Čerpanie v programe brzdia
aj ďalšie zapojené rezorty – napríklad
projekty na podporu kreatívneho
priemyslu v regiónoch, ktoré má na

starosti ministerstvo kultúry, projekty v správe zdravotníckeho rezortu, či
projekty Miestnych akčných skupín.
Remišovej rezort v minulom roku
prijal 40 opatrení, ktoré majú čerpanie
peňazí v IROP zjednodušiť a zrýchliť. Ministerstvo je presvedčené, že program
všetky peniaze do konca programového
obdobia stihne vyčerpať.
Keď sa na rok 2021 v eurofondoch
pozrieme z pohľadu jednotlivých re-

Ministerstvo regionálneho rozvoja napriek pomalému pokroku dúfa
v zrýchlené čerpanie v posledných mesiacoch. „Z implementačných skúseností môžeme konštatovať, že najviac
žiadostí o platbu (najmä za stavebné
práce) na jednotlivé riadiace orgány
prichádza vždy v treťom štvrťroku daného roka,“ predpovedá v správe.
Podpredsedníčka vlády Veronika
Remišová dala ministerstvám do konca roka lehotu na to, aby posúdili, či sú
schopné vyčerpať pridelené eurofondy
do konca roka 2023. Ak zistia, že nie,
peniaze sa presunú na projekty v oblastiach, kde je väčšia šanca ich využitia.
Remišová si sľubuje lepšie čerpanie aj vďaka piatemu balíčku antibyrokratických opatrení pre prijímateľov eurofondov.
„Tieto zmeny sú výsledkom konzultácií so žiadateľmi aj prijímateľmi,
zástupcami samospráv, odborníkmi
a profesijnými združeniami, ako aj s
občianskou spoločnosťou. Pozorne
sme počúvali, na aké problémy upozorňovali, s akými návrhmi na zlepšenie prišli,“ povedala Remišová.
Nová vlna opatrení má zaviesť
úplnú elektronickú komunikáciu medzi štátom a žiadateľom, či vyškrtnúť
niektoré podmienky poskytnutia príspevkov z fondov EÚ.
„Stále existuje priestor na to, aby
v tomto roku bolo vyčerpaných viac
ako dve miliardy eur. Ministerstvá
potrebujú zavedené zjednodušenia
premietnuť do svojich denných aktivít,“ dodala ministerka. n
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Ako eurofondy pomohli
Slovensku počas pandémie
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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lovensku sa od vypuknutia
pandémie COVID-19 na zmierňovanie jej dopadov z fondov
EÚ uvoľnili takmer dve miliardy eur.
Európske dotácie sa počas krízového obdobia osvedčili hlavne pri kurzarbeite, na ktorý chce vláda využiť aj
väčšinu dodatočných pandemických
eurofondov.
Systém čerpania európskych fondov na Slovensku sa – právom – považuje za príliš komplikovaný a pomalý.
Eurofondy počas pandémie COVID-19
ale ukázali inú tvár.
Európska únia pre závažnosť situácie v krízových časoch výnimočne
uvoľnila pravidlá Kohéznej politiky,
aby členské štáty čo najrýchlejšie využili nevyčerpané peniaze tam, kde
ich treba najviac – na boj s pandémiou.
Ako túto možnosť využilo Slovensko?

HĽADANIE VOĽNÝCH
PEŇAZÍ
Keď už bolo jasné, že ochorenie
COVID-19 silno zasiahne aj európske
štáty a tie budú postupne pri snahe
potlačiť jej šírenie zatvárať svoje ekonomiky, Európska komisia začala
hľadať spôsoby, ako im pomôcť minimalizovať hospodárske a sociálne
dopady zdravotníckej krízy.
Jedným z prijatých krokov bolo
spustenie Investičnej iniciatívy na
koronavírus (CRII, následne aj CRII+).
Európska komisia v rámci nej rozhodla, že štáty EÚ budú môcť v boji
proti koronavírusu použiť aj euro-
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fondy. „Urobíme všetko potrebné, aby
sme podporili Európanov a európske
hospodárstvo,“ uviedla vtedy šéfka
Komisie Ursula von der Leyen.
Prostriedky Kohéznej politiky,
teda eurofondov, sú určené na rozvojové investície, ktoré majú zmazávať
regionálne rozdiely v rámci EÚ. Preto Európska komisia za normálnych
okolností prísne stráži, aby plnili tento účel a smerovali do oblastí, na ktorých sa s členskými štátmi dohodla
ešte v roku 2013 na štarte programového obdobia.
V tomto prípade ale EÚ spravila
výnimku. Prísne pravidlá uvoľnila
a členským štátom umožnila všetky doposiaľ nevyužité eurofondy
presmerovať na financovanie opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu a minimalizovať jeho dopady na ekonomiku a spoločnosť. Vlády
mohli presúvať peniaze medzi jednotlivými fondami EÚ, alebo operačnými programami. Komisia zároveň
načas zrušila povinnosť národného
spolufinancovania.
Pre Slovensko to v záplave zlých
správ bolo šťastím v nešťastí. V danom čase totiž malo vyčerpanú iba
tretinu z vyše 15 miliardovej národnej alokácie a tak sa eurofondy razom
stali kľúčovým zdrojom financovania
protipandemických opatrení.
Veľa prostriedkov z fondov EÚ
však bolo zazmluvnených na konkrétne projekty, alebo už boli sľúbené
v eurofondových výzvach. Jednotlivé ministerstvá, ktoré majú v správe
peniaze z fondov EÚ sa preto museli
rozhodnúť, ktoré projekty a výzvy
obetujú v prospech boja proti chorobe
COVID-19.

MZDY A VZDELÁVANIE
Rezorty napokon vo svojich operačných programoch našli 1,25 miliardy eur. Po rokovaniach s Európskou komisiou sa ale suma znížila na
konečných 1,1 miliardy eur.
Najviac peňazí – až 410 miliónov eur
– našiel vo svojich zásobách rezort práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý tieto
peniaze využil na udržanie zamestnanosti. V čase, kedy bolo veľa podnikov
pre hygienické opatrenia zatvorených,
a hrozilo aj hromadné prepúšťanie, ministerstvo začalo v rámci takzvaného
kurzarbeitu podnikom preplácať časť
miezd ich zamestnancov. Podobným
spôsobom z eurofondov kompenzovalo
aj mzdy v materských školách.
O európske granty bol medzi podnikmi veľký záujem, o čom svedčí aj
fakt, že sa veľmi rýchlo stihli vyčerpať. „Ku koncu apríla 2021 sme podporili v rámci projektu „Prvá pomoc“
takmer 195 tisíc žiadateľov, pričom
celkové výdavky dosiahli v tomto období takmer 1,7 miliárd eur,“ uviedla
pre EURACTIV Slovensko hovorkyňa
ministerstva Eva Rovenská. Z uvedených 410 miliónov eur bola financovaná časť tohto opatrenia.
Štát využil eurofondy na pomoc
podnikom aj cez zvýhodnené úvery.
Rezort hospodárstva vyčlenil 360 miliónov eur na program Antikorona
záruka, o ktorý sa stará štátna spoločnosť Slovak Investment Holding. Vďaka jej záruke deväť komerčných bánk
ponúka podnikateľom zvýhodnené
úvery na preklenutie krízového obdobia. Podľa posledných údajov MIRRI
sa k podnikateľom dostalo 25 percent
z vyčlenenej sumy.
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nančné prostriedky budú použité aj na
úhradu nákladov očkovacích centier a
nákup vakcín,“ priblížilo ministerstvo
regionálneho rozvoja, ktoré je riadiacim orgánom programu.
Ďalších 50 miliónov eur ministerstvo vnútra našlo pre záchranárov
a hasičov, ktorí boli v prvej línii boja
proti smrteľnému vírusu. „Hasičský
a záchranný zbor je jedným z kľúčových subjektov, ktorý zabezpečoval činnosti vyplývajúce z uznesení
Ústredného krízového štábu a vyhláseného núdzového stavu, ako testovanie obyvateľstva, správu karanténnych zariadení, logistickú podporu
pre ostatných partnerov, rozvoz zdravotníckeho materiálu a podobne,“ napísalo ministerstvo vnútra.
Z Operačného programu Ľudské
zdroje tiež išlo 109 miliónov eur na
podporu inkluzívneho vzdelávania.
Tieto peniaze mali hlavne pomôcť
predchádzať psychickým problémom
detí a žiakov a zabrániť, aby sa počas prerušenej prevádzky škôl medzi
žiakmi nezväčšovali rozdiely vo vedomostiach. Zároveň časť prostriedkov išla na zmierňovanie dopadov
pandémie v rómskych komunitách –
konkrétne na sociálne začleňovanie
detí v predškolskom veku a na terénnych asistentov.
No a 24 miliónov tiež štát vyčlenil
na potravinové a hygienické balíčky
pre ohrozené skupiny.

DRUHÁ POMOC
Z EUROFONDOV

Eurofondy v ťažkom období pomohli aj nemocniciam a záchranným
službám. V regionálnom operačnom
programe sa našlo 107 miliónov eur na
podporu zdravotníckeho systému. Rezort zdravotníctva vyplácal tieto penia-

ze na opatrenia zamerané na prevenciu,
diagnostiku a doliečovanie pacientov s
COVID-19. „Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti takýmto pacientom prebiehalo v prísnejšom režime z hľadiska
ochrany pred šírením ochorenia. Fi-

Ministerstvá mohli eurofondy
presmerovať na pandémiu iba do
konca roka 2020. Keďže sa ale práve
fondy EÚ v krízovom čase osvedčili
ako efektívny a rýchly nástroj finančnej pomoci, EÚ sa dohodla na novej
iniciatíve REACT-EU. V rámci nej
členským štátom z Plánu obnovy EÚ
do ich eurofondových balíkov pridá
nové peniaze. Má to však dve podmienky: peniaze musia krajiny využiť na riešenie dôsledkov pandémie
alebo na projekty, ktoré už naštartujú
postupnú obnovu ekonomiky.
Slovensko z nového nástroja získa približne 780 miliónov eur. Prvú
tranžu v hodnote 620 miliónov by
malo získať už v priebehu roku 2021.
Zvyšné peniaze aj na základe nameraného ekonomického prepadu v roku
2022. Tak ako ostatné eurofondy, aj
tieto peniaze krajina musí využiť do
konca roku 2023.
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Ministerstvo regionálneho rozvoja sa už s Európskou komisiou dohodlo, ako dodatočné peniaze využije. Slovensko sa rozhodlo najväčší
balík peňazí dať na opatrenie, ktoré
sa počas pandémie najviac osvedčilo
– kurzarbeit. Na udržanie zamestnanosti pôjde ďalších 410 miliónov eur.
Takmer 200 miliónov eur pôjde
do najviac zasiahnutých, alebo menej
rozvinutých regiónov. Tie môžu peniaze využiť na investície do verejnej
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dopravy, cyklotrás, zatepľovania, ale
aj na refundáciu vstupného na športové a kultúrne podujatia. Samosprávy zároveň dostanú finančnú pomoc
na prípravu kvalitných eurofondových projektov do nového programového obdobia.
Desiatky miliónov eur opäť pôjdu
aj na náklady zdravotníckeho personálu a ozbrojených a bezpečnostných
zložiek v boji proti koronavírusu, či na
podporu opatrovateľských služieb. n
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ROZHOVOR

Ondrej Lunter o eurofondoch:

Kraje stále nevedia, koľko
dostanú. Je to obrovské riziko
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

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej
Lunter a predseda Ján Lunter TASR/Ján Krošlák [TASR/Ján Krošlák]

15

R

emišovej ministerstvo už dávno
sľubovalo, že krajom povie, s
akými finančnými prostriedkami môžu v novom programovom rátať.
Dodnes to nevieme. Obávam sa, že štát
bude aj naďalej peniaze rozdeľovať na
ministerstve cez dopytové výzvy, hovorí ONDREJ LUNTER.

Ondrej Lunter je podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
(BBSK)
V rozhovore sa dočítate:
• či sa banskobystrický kraj dá považovať za zaostávajúci,
• o čom je iniciatíva Catching-up
regions,
• prečo je spolupráca Banskej Bystrice a Zvolena pre kraj dôležitá,
• ako pokračuje príprava nového
programového obdobia čerpania
eurofondov,
• či majú kraje všetky informácie k
začiatku programového obdobia,
• aké budú v nových eurofondoch
kompetencie kraja.
Charakterizovali by ste Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)
ako zaostávajúci?
Na Banskobystrický samosprávny
kraj v 90. rokoch veľmi tvrdo dopadla
transformácia ekonomiky. Zažili sme
prepad zamestnanosti, ktorý súvisel
s tým, že sa zavrelo množstvo podnikov v kraji, ktoré v predchádzajúcich
desaťročiach zamestnávali veľký
počet ľudí. Kraj sa začal vyľudňovať.
Mladí ľudia strácali perspektívu. Ľudia v strednom veku museli často za
prácou cestovať. Mnoho ľudí stále
pracuje na týždňovky v zahraničí.
Všetko toto spôsobuje, že nám za posledných desať rokov ubudlo 50 tisíc
obyvateľov a tento trend pokračuje.
Keď sa pozrieme na obdobie posledných desiatich až 15 rokov, darí sa
trend zvyšovania regionálnych rozdielov najmä medzi banskobystrickým krajom a západom Slovenska
brzdiť?
Pozrime sa, čo sa dialo na úrovni
slovenskej, ale aj celoeurópskej ekonomiky. Veľmi tvrdo nás zasiahla
finančná kríza z roku 2008, keď samosprávy po dohode so štátom prišli o zdroje financovania a zúžili sa
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daňové príjmy. Časť z príjmov sme
dokonca odovzdali štátu v situácii,
keď mal veľké problémy. Toto všetko
malo dopad na to, že problémy sa naďalej prehlbovali. Chýbali zdroje na
rekonštrukciu ciest a na odstránenie
investičného dlhu, ktorý sme zdedili od štátu pri vzniku VÚC. Chýbali
nám zdroje na zariadenia sociálnych
služieb, aby sme dokázali zabezpečiť
ich vysoký štandard. Nemali sme ani
peniaze na reformu školstva a ich prispôsobenie pracovnému trhu. To zase
znamená, že sme nevedeli byť konkurencieschopní a nevedeli sme pritiahnuť veľa nových investorov. Mohol by
som týmto spôsobom pokračovať.
Z tohto sme sa vyhrabali po piatich rokoch od krízy, keď sa daňové
príjmy začali vracať do pôvodných
výšok. Vtedy náš kraj dostal druhú
ranu – župana Kotlebu. Ten zastavil
všetko čerpanie a všetky rozbehnuté
eurofondové projekty. To znamená,
že k základnému rozpočtu, vtedy okolo 160-170 miliónov eur ročne, sme
neboli schopní čerpať ďalších 50 miliónov eur. Neboli sme schopní reformovať ani nič inovovať. Kompetenčne bol VÚC zdevastovaný, pretože
nastali čistky personálu a následne
dosadzovanie úplne nekompetentných úradníkov, ktorí boli vybraní na
základe straníckej príslušnosti a vo
výsledku nevedeli robiť svoju prácu.
Tým pádom nevedeli prinášať benefity pre obyvateľov. Kombinácia týchto faktorov znamenala, že na úrovni
VÚC sme neboli schopní efektívne
koordinovať regionálny rozvoj, vytvárať partnerstvá a zastaviť prehlbovanie regionálnych rozdielov.
Ako ste sa k regionálnemu rozvoju
postavili po nástupe do úradu?
My sme vchádzali na úrad s jednoznačnou víziou, že musíme realizovať spoločnú snahu cez politické
spektrum, aby sme vytvorili v našom kraji podmienky pre lepší život.
Pretavilo sa to do viacerých politík,
ktoré sme naštartovali. Či už to boli
politiky tvorby zamestnanosti alebo
príležitostí. Napríklad cestovný ruch
vnímame ako obrovskú príležitosť
pre náš kraj. Máme cieľ zdvojnásobiť
počet návštevníkov v našom regióne,
pretože si uvedomujeme, že každý
jeden návštevník prináša investície.
Prináša zdroje, ktoré sú špeciálne zamerané pre malých a stredných podnikateľov, a to hlavne vo vidieckych

častiach nášho regiónu. Ďalej je to
práca s dlhodobo nezamestnanými.
Cez programy sociálnej ekonomiky
ich vraciame späť do života a ponúkame ich firmám, aby ich zamestnali. Máme tiež ďalší robustný program
školstva, kde sa s riaditeľmi systematicky venujeme tomu, aby sme sa
orientovali na trh práce a firmy. Je potrebné, aby sme menili odbory podľa
ich potrieb. Ďalej aby sme vyučovali
na moderných strojoch a nie na starých 30 až 40 ročných mašinách.
K tomuto všetkému nám mimoriadne
pomáha to, že sme z nuly na zelenej
lúke vybudovali odbor zameraný na
čerpanie eurofondov. V tejto chvíli
máme 40 miliónov eur úspešne prijatých a podpísaných zo zdrojov Európskej únie a ďalších 80 miliónov
je v schvaľovacej fáze. Je to obrovská
pomoc, ktorá nám pomáha pri rozvoji
inovatívnych programov.
Do tohto všetkého vstupuje iniciatíva Catching-up Regions, do ktorej
BBSK vstúpilo v roku 2019. O čo
ide?
Táto iniciatíva je projektom Európskej komisie, ktorá ju v roku 2015
implementovala v Rumunsku. Neskôr aj v Poľsku. Impulzom bol dlhodobý problém s efektívnym čerpaním
eurofondov vo viacerých členských
krajinách. Pre jednoduchšiu predstavu to znamená, že my máme dohodnuté zdroje z Európskej únie, ale čerpanie počas celého obdobia je nízke.
Na Slovensku je jedno z najnižších. Je
to práve v dôsledku toho, že si zle nastavujeme ciele. Máme prebyrokratizovaný proces na národnej úrovni.
Nie sú to európske usmernenia, ale
naše vlastné. Je tu nedokonalá kooperácia medzi samosprávami a štátom,
ktorá nakoniec vyúsťuje do toho, že
nie sme schopní napísať dobré projekty na čerpanie financií. Európska
komisia sa rozhodla aktívne vyjsť
v ústrety členským krajinám takým
spôsobom, že ich vlastní experti
v spolupráci s expertami zo Svetovej
banky – ľuďmi, ktorí pôsobia globálne v rôznych krajinách sveta na rozvojových projektoch – sa zamerajú na
naše problémy. Sú tu fyzicky prítomní a v spolupráci s našimi odborníkmi
na úrade, samosprávami, starostami
a ľuďmi priamo v teréne sa spoločne
zamýšľame na tým, čo je problém,
jeho príčina a riešenie. Následne sa
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to pretaví do projektového jazyka.
Potom prichádza veľmi dôležitá fáza,
keď Európska komisia veľmi asertívne rokuje s našimi riadiacimi orgánmi na úrovni ministerstiev. Mení nastavenie výziev, premiestňuje zdroje,
ktoré sú veľmi poctivo pripravené
zdola. Dobre pripravené projekty
majú alokované zdroje a veľmi rýchlo
sa ich výzvy otvárajú. V tomto prípade je to pre nás veľmi dobré, pretože
vidíme priamu a rýchlu spätnú väzbu
na to, čo pripravíme. Takto dokážeme
získať zdroje a efektívne ich čerpať,
čo je základný rozdiel oproti iným eurofondovým výzvam, ktoré sú často
z pozície riadiacich orgánov vyhlásené takým spôsobom, že vôbec nevyjadrujú potreby regiónov. Tým pádom
sa o nich nevie a ostanú nevyčerpané.
V prvej etape projektu ste museli vypracovať rámcový dokument
– Kľúčová dynamika regionálneho
rozvoja – v ktorom ste identifikovali
príčiny zaostávania regiónu. Ktoré
oblasti vám vyšli ako najakútnejšie?
Začali sme s desiatimi oblasťami,
ktoré považujeme aj v rámci našich
politík VÚC za prioritné. Postupne
sme ich zúžili na štyri pre prvý ročník. Sú to oblasti verejnej dopravy,
vzdelávania, stredného odborného školstva, inovácií a konkurencieschopnosti privátneho sektoru a
spolupráce so samosprávami a výskumnými organizáciami. Potom je
tu štvrtý program, ktorý je zameraný na sociálne služby a celý segment
striebornej ekonomiky. V druhom
ročníku sme doplnili k týmto štyrom
programom piaty. Ten je zameraný na
vylúčené lokality. V týchto lokalitách
sa snažíme dosiahnuť integráciu na
vytvorenie podmienok pre rovnakú
štartovaciu líniu pre všetkých obyvateľov v daných oblastiach.
Prvý ročník sa teda už skončil. Čo sa
podarilo?
Včera (10. júna) sme mali riadiaci
výbor, takzvaná Steering Committee so
Svetovou bankou a Európskou komisiou, na ktorom sme bilancovali. Som
veľmi hrdý, že viacero našich projektov bolo označených ako ukážkových
aj z celoslovenského pohľadu. Vytvorili sme riešenia, ktoré sú nielen
riešeniami pre nás, ale aj pre ostatné
kraje. Zmienim dva príklady. Prvý
sa týka služieb pre seniorov, kde sme
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vytvorili revolučný model, ktorý rieši
tento obrovský problém. Je to problém starnúceho obyvateľstva, ktorý
sa dá vyjadriť na troch číslach. Ak v
týchto rokoch máme zhruba osem tisíc ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, ale nemôžu ju dostať
pre nedostatok kapacít, tak o desať rokov ich bude 20 tisíc. To znamená, že
každý tretí senior nebude môcť dostať
sociálnu starostlivosť, pretože súčasné kapacity nestačia. My sme tento
problém analyzovali a máme už prvý
pilotný projekt v obci Kráľ v okrese Rimavská Sobota. Momentálne prichádza do implementačnej fázy. Vytvorili sme riešenie, ktoré zlacňuje sociálnu starostlivosť a prepája obce, aby
si mohli navzájom pomáhať a zdieľať
zdroje. Ak sa bavíme o tom, že na
Slovensku sú seniori s diagnózami,
ktorí musia chodiť do celodenných
zariadení sedem dni v týždni, kde sa
o nich starajú, tak takáto starostlivosť je drahá. Vychádza to zhruba na
800 eur na jedného klienta. Vytvorili
sme model, ktorý sa aplikuje veľmi
úspešne v Rakúsku alebo Švajčiarsku a je rádovo oveľa lacnejší. Bavíme sa o dennej starostlivosti priamo
v obydliach týchto ľudí. To znamená,
že vytvárame tímy pracovníkov, ktorí
navštevujú ľudí v ich domovoch. Tam
im poskytujú starostlivosť a predlžujú obdobie, počas ktorého môžu
byť doma. Odďaľujeme moment, keď
musia ísť do týždennej starostlivosti.
Toto je riešenie pre celé Slovensko.
Tento pilotný projekt rozširujeme do
ďalších troch mikroregiónov. Do desiatich rokov máme víziu obsiahnuť
celý kraj, teda 22 mikroregiónov.
Spomínali ste ešte druhý príklad…
Ide o oblasť verejnej dopravy. Na
celom Slovensku je problém, že celý
trh má znaky určitého oligopolu. Je
uzavretý, čo znamená, že meškajú
inovatívne programy integrácie, pretože privatizácia v tejto oblasti nebola
úspešne dokončená. Nevytvorili sa
jasné pravidlá. Nie ja jasné, aké má
verejná správa kompetencie pri riadení verejnej dopravy. V spolupráci so
Svetovou bankou sme preto vytvorili
model inšpirovaný Dánskom. VÚC
kompletne preberie dispečing, riadenie dopravy a všetky dáta. To znamená, že budeme mať prístup k všetkým
informáciám, aby sme mohli kompetentne zadávať pokyny operátorom.
Budeme vedieť poprepájať mestá pod

jeden celok. Celé to bude stáť na otvorených systémoch, na ktoré sa bude
môcť akýkoľvek dodávateľ kedykoľvek pripojiť. V našom novom období
budeme pracovať s programami, ktoré budeme vlastniť my. Budú sa zároveň nachádzať na otvorených platformách, ktoré sa môžu ďalej rozvíjať.
Bolo by dobré, keby sa tento model
aplikoval na celom Slovensku. Už to
nebude uzavretý trh.
Banskobystrický kraj je pomerne
rozmanitý. Aké veľ ké sú regionálne
rozdiely v rámci kraja? Predpokladám, že medzi Banskou Bystricou,
Zvolenom a povedzme Tornaľou je
rozdiel…
Určite áno. Najväčšie rozdiely sú
medzi severnou časťou nášho kraja a
južnými oblasťami. Sever má aj vďaka
rýchlostnej ceste, ktorá vedie cez jeho
značnú časť množstvo priemyselných
podnikov, ktoré zvyšujú zamestnanosť. Na severe je rádovo o polovicu
nižšia, ako je v južných regiónoch.
Južné regióny sú hlavne vidieckeho
typu, zameriavajú sa na poľnohospodárstvo. Transformácia v 90. rokoch
zasiahla najtvrdšie práve tieto oblasti. Množstvo firiem a subjektov, ktoré
tam predtým pôsobili, skrachovali a
je tam veľmi málo nových firiem, ktoré by prevzali iniciatívu.
Je teda možné, aby jedna stratégia a
jeden prístup pomohli celému kraju
napriek tomu, že aj v ňom samotnom sú jasné regionálne rozdiely?
Jeden prístup sa špecificky pozerá
na jednotlivé regióny. To znamená, že
programy, ktoré rozvíjame, napríklad
služby pre seniorov, vieme najlepšie
rozvíjať v južných častiach aj vďaka
tomu, že pod vplyvom vyľudňovania
je realitný trh zdevastovaný. Ceny realít sú veľmi nízke. Je to pre nás paradoxne výhoda, pretože vieme skupovať jednotlivé objekty za nízke zdroje.
Vieme nájsť opatrovateľov. V rámci
jednotlivých programov nachádzame
konkrétne riešenia a špecifiká, ktoré
sa vedia vzájomne dopĺňať.
Hovorili ste, že Catching-up regions je projekt, ktorý by mal umožniť lepšie a efektívnejšie čerpanie
eurofondov. Sú jednotlivé iniciatívy v rámci projektu financované
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iba z eurofondov, alebo je možné
kombinovať ich s inými zdrojmi financovania?
Je to takmer v stopercentnej miere
z eurofondov. Máme programy, ktoré
sú spolufinancované alebo hľadáme
rôzne kombinácie cez súkromné nadácie. Napríklad v oblasti školstva máme
jeden program zameraný na kariérne
poradenstvo pre deti z vylúčených lokalít. Práve oni štatisticky najčastejšie
končia ako absolventi na úradoch práce. Cez neziskovú organizáciu Alternatíva, ktorá poskytuje individuálne
poradenstvo a mentoring, spúšťame
úspešný pilotný program. Počas školského štúdia, ale aj po ňom pri nástupe
do práce, im robia mentorov. Rozprávajú sa s nimi o tom, v akých situáciách sa nachádzajú a radia im pri kľúčových životných rozhodnutiach. Tento
program je veľmi úspešný. Tí, ktorí sú
zapojení v oveľa vyššej miere skončia
zamestnaní na konkrétnych pozíciách a aj tam vydržia. Tento program
vznikol v neziskovej organizácii. Bol
to pôvodne pilot v Nadácii SOCIA. Aj
v ďalšom období bude financovaný cez
túto nadáciu. Podarilo sa nám ho zriadiť aj cez národný projekt na ministerstve sociálnych vecí. Bude tým pádom
financovaný aj z Európskej únie. Zvyšné projekty sú výlučne cez eurofondy
plus naše vlastné zdroje z daňových
príjmov.
Dokument Kľúčová dynamika regiónov za jeden z problémov považuje,
že Banskobystrickému samosprávnemu kraju chýba dominantná
mestská oblasť, ktorá by bola centrom rozvoja. Periodicky sa už dlhé
roky objavuje návrh formy spojenia
Bystrice a Zvolena. MIRRI ich nedávno navrhlo spojiť v rámci Územia
udržateľného mestského rozvoja
(ÚMR). To znamená, že eurofondy
vyčlenené pre tieto oblasti by Bystrica a Zvolen čerpali spolu. S týmto ste
nesúhlasili?
Únia miest Slovenska (ÚMS) si vydobyla veľmi autonómny priestor pri
rokovaniach o ÚMR. Inými slovami,
kapitola takzvaných Udržateľných
mestských regiónov je čisto v gescií
jednotlivých miest. Tieto rozhodovacie procesy idú úplne mimo samosprávnych krajov. Tým chcem povedať
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to, že my ako samosprávny kraj sme
nemali možnosť a nemohli do toho
vstupovať. Túto pozíciu sme preto rešpektovali. Celá diskusia o tom, či má
byť na území mesta Banská Bystrica
vytvorené prepojenie s mestom Zvolen
tu je prítomná 40-50 rokov. Výsledok
je taký, že v tejto chvíli nie je mesto
Banská Bystrica pripravené spolupracovať v takto integrovanom projekte
s mestom Zvolen. Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo, že bude postupovať
samostatne. Čo vnímam ako veľmi
pozitívne je, že napriek tomu, že sa vytvára samostatný udržateľný mestský
región, je veľmi otvorená k tomu, aby
tieto plány ďalej koordinovala s plánmi mesta Zvolen aj s nami. Verím,
že vo výsledku dosiahneme ten istý
efekt, ako keby by bol vytvorený spoločný región Banská Bystrica-Zvolen.
Keď sa opýtam mimo eurofondov, je
pre vás spojenie Bystrice a Zvolena
prijateľné?
Ja som presvedčený o tom, že tu
musí byť veľmi úzka spolupráca týchto dvoch miest. Podčiarkujem, že uplynulé rozhodnutia úzku spoluprácu nevylučujú. Je to veľmi dôležité, pretože
sú to mestá, ktoré sú veľmi úzko previazané čo sa týka pracovnej mobility,
mobility škôl a zdravotných zariadení.
Potrebujeme spoločné riešenia v rámci dopravy, infraštruktúry a vytvárania služieb v tomto regióne. Potrebujeme, aby Slovensko túto oblasť vnímalo
ako prepojenú a funkčnú, s vyšším
počtom obyvateľov, lepšou vybavenosťou, kombináciou služieb a pripravenosťou prijímať nových investorov.
Podľa mňa je veľmi dôležité, aby tieto
dve mestá veľmi úzko spolupracovali.
Je na mieste aj spolupráca Banskej
Bystrice napríklad s Breznom alebo
s menšími obcami na Horehroní?
To je otázka konkrétnych zámerov a prirodzenej mobility. Je zjavné,
že rovnako ako je Bystrica prepojená
so Zvolenom, tak je naviazaná aj na
Brezno, hoci je ďalej ako Zvolen. Je tu
obrovský podiel ľudí, študentov a pacientov, ktorí dochádzajú do Banskej
Bystrice. Na to má slúžiť Integrovaná
územná stratégia (IÚS) kraju, ktorá by
mala tento potenciál prehlbovať.
Integrovanú územnú stratégiu by
mala pripraviť Rada partnerstva.

Funguje už v banskobystrickom
kraji?
Áno. Založili sme ju ako jeden
z prvých krajov. Uzniesla sa ešte v
septembri minulý rok. V porovnaní s
inými krajmi je v štíhlejšom zložení.
Má okolo 20 členov. Chceli sme, aby
bola akcieschopná a efektívna v rozhodovaní. Máme skúseností z minulosti, keď sa vytvárali 50 a viac členné
Rady partnerstva. Chcel tam sedieť
každý, ale ochromovalo to diskusiu
a rozhodovacie procesy. Teraz sme tú
participatívnosť skôr delegovali na
nižšie územia. Celý kraj máme rozdelený do piatich menších oblastí, ktoré
majú vlastné kooperačné rady. Tam
je reprezentatívnosť rozšírená a sú
v nich viacerí členovia. Tieto oblasti
majú v Rade partnerstva silný mandát. Majú tam svojho reprezentanta.
Ich projektové zásobníky majú veľmi
silný hlas. Zdá sa nám, že sa nám podarilo skĺbiť efektivitu rozhodovania
samotnej Rady partnerstva a participatívnosť smerom dole cez ďalšie
podriadené kooperačné rady.
Viete už koľ ko prostriedkov kraj na
IÚS získa?
Nevieme. Je to jedna zo zásadných
informácií, ktorá nám chýba. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nám
pritom už dávno túto informáciu sľúbilo. Dôležité je, že teraz po dlhom čase
vznikol zoznam priorít, na ktoré budú
určené a alokované finančné zdroje.
Stále však nevieme, koľko zdrojov z
nového programového obdobia pôjde
cez Rady partnerstva. Toto vnímam
ako obrovské riziko bez toho, aby som
preháňal slovo obrovské. Pred rokom
pri nástupe novej vlády a novej ministerky bolo deklarované, že veľká časť
zdrojov pôjde cez IÚS. Ministerstvo
chcelo zásadne zmeniť spôsob prideľovania eurofondov cez dopytové výzvy,
ktoré boli v minulosti neúspešné a nie
dobre nastavené. Práve preto budeme
presadzovať, aby väčšina zdrojov z nového rozpočtového obdobia išla práve
cez tieto IÚS a rozhodovanie bolo v
rukách Rady partnerstva. Podľa neoficiálnych informácií, ktoré máme,
realita nebude zodpovedať pôvodným
plánom. Je to veľký problém, lebo očakávania aj nasadenie regiónov bolo,
vďaka úvodnej komunikácií, veľmi
veľké. V zásobníkoch máme viac ako

18

dvetisíc projektov, ktoré sa týkajú
všetkých štyroch priorít, ktoré podporuje Európska únia. Ak vo výsledku
pôjde cez IÚS iba miliarda z celkového
rozpočtu na celé Slovensko, tak príde
veľká nevôľa, nepochopenie a bude to
veľmi zlý signál smerom do regiónov.
Skepsa, ktorú sa podarilo prelomiť minulý rok, sa znovu obnoví.
Moja ďalšia otázka bola, či bude množstvo zdrojov prerozdelených cez IÚS
dostatočné pre hlavné výzvy kraja. Ak
však neviete, koľ ko dostanete, neviete
ani povedať, či dokážete naplniť projektové zámery kraja. Mýlim sa?
Nevieme. Cez úradníkov na MIRRI
nám však prichádzajú signály, ktoré
naše očakávania brzdia. Hovoria, že je
obrovský pretlak projektov voči predpokladaným alokáciám. Som realista
a predpokladám, že tých zdrojov nebude dostatok. Obávam sa, že realita
bude taká, že nakoniec si to sám štát
cez svoje ministerstvá naďalej bude
prerozdeľovať prostredníctvom dopytových výziev. Regióny budú z toho
do veľkej časti vynechané.
Jedným zo zámerov MIRRI bolo
skutočné a reálne posilnenie právomocí krajov v riadení eurofondov.
To sa podľa vás nestane?
Obávam sa, že nie. Rád sa ale nechám prekvapiť konečným výsledkom. Sledujeme diskusiu a vieme, že
jednotlivé ministerstvá nie sú do veľkej miery informované o plánoch MIRRI. Často sme to my, ktorí ich informuje o tom, čo vieme od MIRRI a potom sú z toho prekvapené. Musím povedať, že posledné dva mesiace nastal
pokrok v koordinácii ministerstiev,
čiže sa to zlepšuje. Chcem veriť tomu,
že vo výsledku sa dožijeme toho, že
realita bude taká, aká bola prisľúbená
minulý rok. To znamená, že väčšina
zdrojov pôjde cez IÚS, kde budeme
následne koordinovať aktivity spolu
s jednotlivými ministerstvami, aby
sme si zladili naše priority.
Ste spokojný s komunikáciou MIRRI
pri príprave partnerskej dohody?
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Musím povedať, že vnímam veľkú
snahu ministerských pracovníkov.
Veľmi oceňujem nedávnu návštevu kľúčových pracovníkov z MIRRI.
Predchádzajúci (Vladimír Ledecký,
pozn. red.), ale aj nový (Dušan Velič,
pozn. red.) štátni tajomníci, sa snažili, aby bola koordinácia čo najlepšia.
Chcem tiež vyzdvihnúť vysokú kompetentnosť nových kľúčových pracovníkov. Verím, že spolupráca bude
dobrá. Kriticky však musím povedať,
že celý minulý rok bol poznačený
zásadnými personálnymi zmenami
a nevyjasnenou politickou situáciou.
Ak sa nemýlim, tak do dnešného dňa
nemáme pripravený záväzný zákon,
ktorý by hovoril o tom, akým spôsobom budú prerozdeľované eurofondy
na úrovni regiónov. Vytvára to obrovskú neistotu a vyvstáva množstvo
otázok o tom, či energia, ktorú do
toho celého samosprávy a starostovia
vložili, nevyjde nazmar.
Ministerka Remišová už predstavila priority pre partnerskú dohodu,
aj návrh rozdelenia financií. Ako
ich hodnotíte?
Vnímame to stále ako priority, pri
ktorých jednoznačne nevieme, aký
bude ich reálny výsledok v kontexte
výziev a projektov, ktoré pripravujeme na úrovni jednotlivých krajov. Zatiaľ by som bol zdržanlivý. Do značnej
miery rozumiem presunu zdrojov zo
zvyšku Slovenska do Bratislavy. Bratislavský kraj dlhodobo trpí tým, že
nemohol čerpať eurofondy. Ovplyvňuje to hlavne výskumné a vedecké
inštitúcie, ktoré sa zvlášť nachádzajú v
Bratislavskom kraji. Zároveň pripomínam, že je jedno, ako veci nazývame a
do akých krabičiek a priorít ich dávame. Podstatný bude výsledok. To, čo sú
nespochybniteľné a dlhodobé potreby
regiónov, ako je stav cestnej infraštruktúry v BBSK, či už prvej, druhej
alebo tretej triedy. Tieto cesty sú dlhodobo vo veľmi zlom stave. Je to investičný dlh, ktorý nám odovzdal štát.
Ďalej je to oblasť sociálnych vecí. Je to
oblasť, ktorá nám bude veľmi rýchlo
eskalovať v najbližších rokoch, a ktorú
je potrebné riešiť. V oblasti zdravotníctva sme na rozdiel od Poľska neboli
schopní využiť eurofondy na postave-

nie kvalitných okresných nemocníc,
kde ľudia dostanú služby na úrovni
21. storočia. V neposlednom rade je to
oblasť inovácií, ktoré sú potrebné na
naštartovanie ekonomického rozvoja
krajov. Očakávam, že akokoľvek to nazveme, tak ministerskí úradníci budú
prioritne riešiť problémy, ktoré sú veľmi jednoznačne pomenované, vyjadriteľné v číslach a konkrétnych faktoch.
Dúfam, že o päť-sedem rokov budeme
môcť spoločne konštatovať, že sme
urobili veľmi významný krok smerom
k ľuďom a zlepšeniu týchto služieb.
Viacero z priorít kraja sa zhoduje aj

s oblasťami, ktoré zachytila iniciatíva Catching-up regions. Pracujete
pri príprave IÚS aj s ňou?

Jednoznačne. Tu chcem oceniť prístup MIRRI. Program Catching-up regions je veľmi úspešný. Aj ja ho osobne považujem za výkladovú skriňu
toho, akým spôsobom sa môžu čerpať fondy a implementovať projekty.
V tejto chvíli sa bavíme s ministerstvom o tom, ako budeme pokračovať
v týchto piatich programoch a aká
bude alokácia na tieto projekty.
Má kraj informácie, ktoré potrebuje na čerpanie eurofondov v novom
programovom období?

Pozitívne vnímame obrovskú snahu riadiacich pracovníkov na MIRRI,
ale aj na ostatných ministerstvách
byť veľmi súčinný. Sú to profesionáli
a mám veľmi dobrý pocit z pracovnej
atmosféry a vzťahov. Na druhej strane
nás veľmi negatívne ovplyvňuje politická situácia, nejasnosť, neexistencia
kľúčových rozhodnutí pretavených aj
do konkrétnej legislatívy, ktorá vytvára veľkú neistotu a spochybňuje tento
proces. Verím, že vo výsledku pozitívna časť preváži a kľúčové rozhodnutia
budú, síce neskoro, ale predsa, prijaté
v prospech regiónov. Verím, že budeme môcť skonštatovať, že v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím sú eurofondy viac namierené na potreby regiónov a na riešenie problémov, ktoré
som spomínal. n
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